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Csobánczy Gábor alpolgármester, Gelencsér Ferenc József alpolgármester, Dr. Jeney Jánosné
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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
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Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme (Budapest, Kapisztrán tér 1.)
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17:06 óra
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Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszöntötte a megjelenteket.
Rövid tájékoztatást kívánt nyújtani a képviselőknek a szavazatszámláló rendszer használatához. A
képviselők a nevükkel ellátott mikrofon segítségével tudnak bejelentkezni, és a rendszer igazolja
jelenlétüket a határozatképesség megállapításához, ezzel tudnak szót kérni, ügyrendi javaslathoz
bejelentkezni, illetve szavazni. Kérte, hogy a hozzászólás végén a mikrofont kapcsolják ki, ellenkező
esetben a következő jelentkező nem tud szót kapni.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület teljes létszámban jelen van. Az
ülést megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghívóban 19. napirendi pontként szereplő „Budapest
I. kerület, Hunyadi János út 9. tetőtér 17. szám alatti lakás bérleti idejének meghosszabbítása” tárgyú
előterjesztést visszavonja.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot a
fent ismertetett módosítással.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2019. (XL 28.í önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 28-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésben:
1. Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2.

A
helyi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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kötött

együttműködési

3.

Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a
tanácsnoknak járó tiszteletdíjtól és természetbeni juttatásról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

Javaslat a Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjétől
szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Alpolgármester
megválasztása,
illetményének
megállapítása, eskütétel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület bizottságai
tagjainak a megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Javaslat klímavészhelyzet kihirdetéséről
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

Javaslat a rabszolgatörvény alkalmazásának a tilalmáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

és

10. Javaslat az „Ez a Minimum!” antikorrupciós
megvalósításához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

költségtérítésének

minimumprogram

11. Nyilatkozat a Budapest I. kerület, Dísz tér 2. szám alatti ingatlanon
megvalósítandó kormányzati beruházással kapcsolatban
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
12. Budapest I. kerület, Attila út 123. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. Budapest I. kerület, Fő utca 15. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. Budapest I. kerület, Iskola utca 6. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Budapest I. kerület, Ponty utca 2. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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16. Budapest I kerület, Jégverem utca 1. szám alatti helyiség bérleti jogviszony
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Budapest I. kerület, Alagút utca 1. III. emelet 7. szám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. Budapest I. kerület, Fő u. 3. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. Budapest I. kerület. Hunyadi János út 9. tetőtér 18. szám alatti lakás bérleti
idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. Budapest I. kerület, Hunyadi János út 9. tetőtér 17. szám alatti lakás bérleti
idejének meghosszabbítása (Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta!)
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. Budapest I. kerület, Móra Ferenc utca 2/b. I. emelet 1. szám alatti lakás bérleti
idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. Budapest I. kerület, Országház utca 6. II. emelet 1. szám alatti lakás bérleti
idejének a meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
23. Budapest I. kerület, Attila út 39. földszint 2. szám alatti lakás bérleti jogának
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
24. Döntés a Budapest I. kerület, Úri utca 21. (Szentháromság utca 2.) szám alatti
(6494 hrsz.) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
25. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Zárt ülésen:
1.

Budapest I. kerület, Úri utca 12. szám alatti társasházban pincehelyiségek
lakássá minősítésének ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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1. Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatától szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, hogy a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság megtárgyalta és nem javasolta elfogadásra a rendelet-tervezetet.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület az alakuló vagy
az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét. A felülvizsgálat megállapításai alapján javasolta, hogy a jelenleg hatályos, több ponton a
jogalkotási törvényt is sértő, koherencia-zavart tartalmazó, több, mint tíz évvel ezelőtt elfogadott
szabályzat helyett egy új, az önkormányzat céljait, a nyilvánosságot és az átláthatóságot jobban
elősegítő működési szabályrendszert alakítsanak ki.
Jelezte, hogy a jelenleg hatályos SzMSz 35. §-a rendkívül indokolt esetben a 13 nappal korábban
történő kiküldési szabálytól megengedi az eltérést, melynek alapján a rendkívül indokolt eset
fennállásáról a polgármester dönt. Megítélése szerint a rendkívül indokolt eset valamennyi mai
előterjesztés esetén fennáll. Történt egy önkormányzati választás, a polgármester pedig csak
október 24-én tudott hivatalba lépni. Az önkormányzat jegyzőjének október 22-én megszűnt a
jogviszonya és a Polgármesteri Kabinet jelentős része távozott, a Polgármesteri Hivatal 20 üres
státusszal működött. Az alakuló ülést a jogerőssé válástól számított 15 napon belül meg kellett
tartani, melynek az önkormányzat eleget tett, és alpolgármestert is választott. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény kötelezi emellett az önkormányzatot arra, hogy alakuló vagy azt
követő ülésén megalkossa vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatát. November 11én új jegyzője lett az önkormányzatnak.
Az elmúlt hetekben nagy erőkkel folyt a munka, így a mai ülésen történhet meg új szervezeti és
működési szabályzat elfogadása.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra a rendelet-tervezet szövegének korrekciója
céljából, mely technikai, elírásbeli módosításokat tartalmaz. A módosító indítvány a képviselők
részére megküldésre került.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: arra kapott felkérést, hogy vizsgálja felül az I. kerületi Önkormányzat
hatályos szervezeti és működési szabályzatát. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a
2008-ban megalkotott rendelet felülvizsgálata elmaradt, a sorozatos, egyébiránt jogszerű
módosítások, illetve a jogalkotási törvény változása azt eredményezte, hogy önmagában a rendelet
ma már nem felel meg a fent említett törvény szabályainak. Több esetben is olyan belső
koherenciazavarokkal küzd, amelyek módosításokkal nem lettek volna kiküszöbölhetőek. Ezért
végezték el ezt a nagy munkát, hogy az új testület egy új szervezeti és működési szabályzattal
kezdhesse meg a munkáját. Két fázisban kerül módosításra a szabályzat; a mai az első szakasz. A
működési szabályok képviselő-testületre és bizottságra vonatkozó részei teljes egészében újra
kodifikálásra kerültek a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A most létrejövő bizottsági
struktúrában viszont a hatásköröknek nem kerültek módosításra, mert a rendelkezésre álló idő erre
nem volt elegendő. Ahogyan az előterjesztés is tartalmazza, a következő testületi ülésen is
foglalkozni fognak a szabályzattal, ahol a ma újonnan létrejövő bizottsági struktúra hatásköri
szabályait kell majd a testületnek a saját elvárásainak és működési elveinek megfelelően újra
szabályozni. Képviselői kérésre több olyan garanciális szabály került beépítésre, mely egyrészt a
nyilvánosság szélesebb körben történő behatárolását szolgálja. Másrészt tartalmaz olyan
módosításokat, melyek elsőre nem tűnnek jelentősnek, azonban például az a tény, hogy napok
helyett munkanapokban számolnak határidőt, megítélése szerint jóval kedvezőbb a képviselők
számára, hiszen így nem fordulhat az elő, hogy egy pénteken kiküldött előterjesztést hétfőn kelljen
a jövőben tárgyalni. A nyilvánosság számára több olyan véleményezési és hozzászólási jogot tesz
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lehetővé a szabályzat, amire eddig nem volt példa. Szigorítja és ádátható keretek közé szorítja az
előterjesztések rendjét. Véleménye szerint jelentős módosítás és a képviselők számára szintén
garanciális szabály, hogy szinte kizárja a javaslatok ülésen való kiosztását, amit sok kritika illetett. A
rendkívüli ülésnek az a rendszere is megszűnik, hogy azt akár azonnal SMS-ben vagy másnapra
lehessen összehívni, mert 48 órás garanciális szabály áll rendelkezésre.
Véleménye szerint egy, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, jól alkalmazható szervezeti és
működési szabályzatot terjesztettek elő, amelynek a két melléklete még módosításra szorul. Kérte,
hogy az alkalmazása során szerzett tapasztalatokat a képviselők jelezzék, hiszen a rendelet a jövőben
bármikor módosítható és a képviselő-testület elvárásainak megfelelően újra szabályozható. A
fontos az, hogy a testület által meghatározott szabályok szerint működjenek. Jegyzőként egy
kötelezettsége van: nem a népszerűségre törekvés, hanem az, hogy a testületet rákényszerítse arra,
hogy ezen szabályok között működjenek, és ezen szabályok között szülessenek meg azok a
döntések, amelyeket majd a hivatalnak végre kell hajtania.
Timár Gyula, képviselő: elmondta, hogy a most elfogadandó szervezeti és működési szabályzat
az egyik lefontosabb dokumentuma lesz az elkövetkezendő öt év testületi működésnek, ezért
fontos lenne, hogy konszenzussal szülessen meg a jóváhagyása. Néhány észrevételt kívánt
hozzáfűzni az anyaghoz, melyet paragrafusok szerint haladva ismertet.
A 7. § (1) bekezdése két alpolgármester megválasztásáról szól. Egyrészt furcsállja, hogy a fél
hónapja megválasztott alpolgármesternek sincs még feladata, hatásköre és most újra választanak
egy másik alpolgármestert, akinek szintén nincs feladata és hatásköre. Véleménye szerint a
feladathoz kellene megfelelő embereket választani.
A 13. § (1) bekezdése azt jelzi, hogy a hivatalban főosztályi és osztályi jogállású egységek lesznek.
Megkérdezte, hogy ezt nem a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában kellenee szabályozni és akkor miért nem nevezhetik őket úgy, ahogy nevezik.
A 23. § (5) bekezdése szerinti a testület által elfogadott napirendi pontot véleménye szerint ne
lehessen visszavonni, miután a testület elfogadta a napirendi pontokat.
A 28. § után javasolta, hogy kerüljön be, hogy a testületi ülés valamely, öt percnél nem hosszabb
szakaszáról bármely képviselő kérhesse a napirenden belül a szó szerinti jegyzőkönyvezést.
A 40. § (1) bekezdésének e) pontja kapcsán megkérdezte, hogy milyen a zárt szavazás, mert ilyennel
még nem találkozott.
A 42. § (2) bekezdésében szerepel, hogy a bizottság ülése előtt két munkanappal előbb érkezik meg
az előterjesztés. Továbbá a szövegben olvasta, hogy a módosító indítványok beadása az ülést
megelőző két nappal 12 óráig adható be. Megkérdezte, hogy hogyan találkozik a két időpont, mert
nem biztos, hogy 12 óráig megkapják az anyagot a bizottsági ülésre.
Az előterjesztésben a IX. fejezet után a XV. fejezet következik, illetve a 64. §-ban a (6) és (11)
bekezdést véleménye szerint törölni kellene, mert duplán szerepelnek.
Dr. Jeney János Lászlóné, képviselő: a II. fejezet 5. pontja kapcsán elmondta, hogy
indokolatlannak tartja az egyébként főállású polgármester mellé szintén főállású polgármester
megválasztását, mely nem kis költségvetési többlettel jár majd a jövőre nézve. Mindezt annak
fényében tartja különösen előzetesen rögzíteni, hogy az alpolgármesterek pontos feladat- és
hatásköre majd csak a későbbiekben kerül kialakításra, sőt a bizottságok és a képviselő-testület
közötti feladat- és hatáskörmegosztás is meglehetősen képlékenynek tűnik a tervezet alapján. A
tervezetből nem ismerhető meg egyelőre az önkormányzat jövőbeni és érdemi működése. Inkább
csak keretnek tekinthető, amit a későbbiekben kívánnak tartalommal megtölteni. Lehet azt
mondani, hogy nem volt elegendő idő a felkészülésre, ugyanakkor politikai irányvonalon kívül átláthatóság, civil szervezetek aktívabb bevonása - több szakmai kritériumnak kell egy
előterjesztésnek megfelelni. Pont azok a részek, kérdések, amiket a tervezet nyitva hagy, vagy
másként mondva nem szabályoz, abban volna a lényeg, ami a jövőbeli működés és döntéshozatal
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érdemi részét képezné. Kíváncsian várják, hogy a szervezeti és működési szabályzat mellékleteiben
tervezett módosítások milyen jövőbeli működést vonnak majd maguk után.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az önkormányzati törvény
határozza meg, hogy mit kell szabályozni, azok ennek megfelelően került megállapításra. Azt kell
kimondani, hogy milyen szervezeti egységek jönnek létre, azok milyen jogállásúak. A Polgármesteri
Hivatalnak van önálló szervezeti és működési szabályzata, amely az egyes irodákat meghatározza,
párhuzamban a költségvetési rendelettel, mely engedélyezi a létszámkeretet és az ahhoz rendelt
költségvetést. Módosítás nem történt; jelenleg is irodák és csoportok működnek és jelenleg is a
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata mondja meg pontosan, hogy melyek ezek.
Az előterjesztés visszavonása egy olyan jog, amelyet az önkormányzati törvény garantál. Az
előterjesztő az ügy ura, aki az előterjesztésről szóló zárószavazásig visszavonhatja a javaslatot, ezért
ezt a jogot nem lehet a rendeletben korlátozni.
A szó szerinti hozzászólás rögzítését szintén a törvény mondja ki. Eszerint a képviselő a saját
hozzászólása kapcsán kérheti annak a résznek a szó szerinti rögzítését. Azokban a kérdésekben,
melyekben a törvény szabályt alkot, a szervezeti és működési szabályzat nem határozathat meg
eltérő rendelkezést.
A IX. és XV. fejezetre vonatkozó pontosítást módosítási javaslatként értelmezte, melyet
megköszönt. Amennyiben ezt Polgármester asszony, mint előterjesztő befogadja, átvezetésre
kerülnek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, a fenti javaslatot befogadja. A két
alpolgármesterre vonatkozó megjegyzések kapcsán elmondta, az, hogy a hatásköröket még nem
foglalták írásba, nem jelenti azt, hogy ne lenne hatáskörük. Gelencsér Ferenc alpolgármester úr a
városfejlesztési és környezetvédelmi ügyekért felel, illetve a reményeik szerint ma megválasztásra
kerülő Csobánczy Gábor úr pedig az idegenforgalmi, illetve az európai uniós pályázati kérdésekért
lesz felelős.
A bizottságoknak is van hatásköre, azonban a ma előterjesztésre került tervezetben ezeket a
részletszabályokat még nem tisztázták. Ez a következő ülés témája lesz.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a rendeletalkotási javaslatot az
előterjesztőként tett és befogadott módosításokkal együtt.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 2 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

2.

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság, továbbá valamennyi nemzetiségi önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a települési önkormányzat biztosítja a helyi
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit.
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szakmai segítséget nyújt, illetve gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és
adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.
Farkas Márta, elnök: megköszönte Polgármester asszony eddig tanúsított hozzáállását a
nemzetiségi önkormányzatokhoz, mert az előző ciklusban is megkérdezte a véleményüket. Az
elnökök tanácskozási joggal vehetnek részt az őket érintő kérdésekben, ezért kérte, hogy legyen
helyük, hogy hozzászólhassanak. Elmondta, hogy nagyon szeretnének együttműködni a Budavári
Önkormányzattal, illetve a projektekben is részt szeretnének venni, ha szükség van rájuk.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében
van egy helyisége a nemzetiségi önkormányzatoknak, melyről megállapította, hogy túlságosan kicsi
és méltadan, ezért a terveik között szerepel, hogy keresnek egy olyan, az önkormányzat
tulajdonában álló helyiséget, ahol a nemzetiségi önkormányzatok méltó körülmények között tudnak
működni. ígéretet tesz rá, hogy az nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetni fognak a kérdésben.
További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra tette fel a nemzetiségi önkormányzatokkal
ugyanolyan tartalommal kötendő együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2019. (XL 28.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodást megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal — az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
- együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
155/2019. fXI. 28.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodást megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Görög Nemzetiségi Önkormányzattal — az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
- együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
156/2019. (XL 28.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodást megkötéséről
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal - az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal - együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
157/2019. (XL 28.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodást megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Német Nemzetiségi Önkormányzattal — az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
- együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
158/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodást megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal - az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal - együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
159/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodást megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal — az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
- együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
160/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködési megállapodást megkötéséről

történő

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ára való tekintettel Budapest I. kerület Budavári
Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal — az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
- együttműködési megállapodást köt.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

3.

Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a
tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A rendelet
megalkotása során felülvizsgálatra került a képviselői tiszteletdíjak összege. Az új tiszteletdíj
rendszer jobban képviseli az arányosságot és az elvégzett munkát, mely összességében a
tiszteletdíjak emelkedésével jár együtt azon képviselők és nem képviselő bizottsági tagok számára,
akik erőfeszítéseikkel a köz érdekében tevékenykednek.
Marschall Máté, képviselő: aggályait fejezte ki a bizottságok számának túlzott mértékű
növelésével kapcsolatosan. Javaslatot tett arra, hogy minden képviselő — függetlenül attól, hogy
hány bizottságban lát el feladatot, maximum egy bizottságban vegye fel a tiszteletdíját, melyet
módosító javaslatként kíván beadni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérte Képviselő urat, hogy szó szerint ismertesse a
módosító indítványát
Marschall Máté, képviselő: javasolta, hogy a rendelet-tervezet 2. § (3) bekezdése az alábbiak
szerint módosuljon: „Ha a képviselő egynél több bizottságban lát el bizottsági tagi feladatot, az (1)
és (2) bekezdés alapján megállapított tiszteletdíjon felül egyéb tiszteletdíj nem illeti meg.”
Továbbá veszítse érvényét a rendelet-tervezet 2. § (4) bekezdése.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a napirendi pont tárgyalása még a régi szervezeti és működési
szabályzat szerint történik, ezért a képviselői módosító javaslatot rendeletalkotás esetén írásban,
legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon 12 óráig lehet eljuttatni a jegyzőhöz,
egyébiránt az ülésen csak csadakozó módosító indítványt lehet benyújtani. Amennyiben Képviselő
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úr ilyen javaslatot szeretne tenni, akkor a következő testületi ülésen önálló előterjesztésként
természetesen benyújthatja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 4 tartózkodás
mellett megalkotja az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak,
valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 13/2019. (XI.
29.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

4.

Javaslat a Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Az előterjesztés technikai jellegű; módosult a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, így az önkormányzatnak kötelessége
elvégezni a jogharmonizációt a vonatkozó helyi rendeletben.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
megalkotja a Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2019. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

5.

Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 18/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a rendelet módosításának indoka az utolsó
rendeletmódosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése, mely rendezés május
óta nem történt meg. A rendelet-tervezet kizárólag olyan rendezésre vonatkozik, amelyek az év
előző szakaszában, még az önkormányzati választás előtt történtek meg. Szükséges most ezt a
módosítást elfogadniuk, mert az állami szervek felé az önkormányzat jelentési kötelezettséggel
tartozik.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra a rendelet-tervezethez a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ költségvetésének megemelése okán. A módosító indítvány a
képviselők részére megküldésre került.
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Timát Gyula, képviselő: az előterjesztés szerint 2 021 000,- Ft került kifizetésre háziorvosi nővér
részére. Megkérdezte, hogy a háziorvosok nem vállalkozásként vannak-e kapcsolatban az
önkormányzattal, így nem ők fizetik-e az asszisztenseket.
Meglepve tapasztalta továbbá, hogy a szóbeli előterjesztés és a rendelet-tervezet között volt
beiktatva egy oda nem illő anyag, ami egy tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Véleménye szerint nem illik az előterjesztésbe.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megkérdezte, hogy mely költségvetési sorra
vonatkozott Képviselő úr kérdése.
Timár Gyula, képviselő: az Egészségügyi Szolgálat háziorvosi ellátás fejezet alatt található az
összeg, ami tartalmazza a járulékot is.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: ahogyan az előterjesztés is tartalmazza, ez egy olyan előre nem
tervezhető költségről volt, ami egy GYES alatti szabadságmegváltást jelentett. Nem az
önkormányzat fizeti a nővért, hanem az Egészségügyi Szolgálat személyügyi kiadásait kellett azért
megemelni, mert erre a kiadásra nem volt elegendő az éves előirányzat, hiszen ez egy előre nem
látható kiadás volt. Nem ismeri pontosan a helyzetet, de egy munkajogi felmentésről lehetett szó,
amikor pénzben meg kellett váltani a szabadságot. írásban fog választ adni Képviselő úrnak.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: véleménye szerint a képviselő-testület elé kerülő
valamennyi előterjesztésnek olyannak kell lenni, hogy az minden állampolgár számára egyértelmű,
közérthető, világos legyen. Minden olyan kiegészítő információ, tájékoztatás, részletezés, ami a
megértést segít, a nyilvánosság, az ádáthatóság és a jogszerű működés felé visz.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2019. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

6.

Alpolgármester
megválasztása,
illetményének
megállapítása, eskütétel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

és

költségtérítésének

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet hatályba lépése megtörtént. Az abban foglalt lehetőséggel élve a
jövőben két főállású alpolgármester segítségére szeretne támaszkodni polgármesteri feladatai
ellátásában.
Fentiekre való tekintettel javaslatot tett a második főállású alpolgármester megválasztására
Csobánczy Gábor önkormányzati képviselő személyében. Csobánczy Gábor a személyét érintő
választás idejére nem kérte zárt ülés tartását. A vitát megnyitotta.
Marschall Máté, képviselő:
alpolgármester hatásköréről.

érdeklődött,

hogy
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kaphatnak-e írásban

tájékoztatást az

dt. Tarjányi Tamás, jegyző: az önkormányzati törvény alapján az alpolgármesterek hatáskörét a
polgármester állapítja meg. Polgármester asszony figyelmét jegyzőként felhívta arra a
kötelezettségére, hogy a megválasztást követően utasításban kell meghatároznia, hogy melyik
alpolgármester milyen felelősséggel és milyen feladatot lát el, hogyan vonhatja vissza a hatáskört,
illetve milyen utasítást adhat. Egy normatív utasításról van szó, mely nyilvános és a honlapra fel
kell, hogy kerüljön.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén elmondta, hogy
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Képviselő-testület titkos
szavazást tart alpolgármester megválasztásakor. A titkos szavazásra a földszint 6. számú irodában
kerül sor.
Kérte, hogy szavazzanak a szavazatszámláló bizottság összetételéről. A bizottság elnökének Timár
Gyula, tagjainak Molnárka Gábor és Varga Dániel képviselő urakat javasolta. Szavazásra tette fel a
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
161/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alpolgármestere megválasztásának idejére
szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
választás lebonyolításának idejére szavazatszámláló bizottságot hoz létre a következők
szerint:
Ehiök: Timár Gyula
Tag: Molnárka Gábor Zoltán
Tag: Varga Dániel

A titkos szavazás lebonyolításának idejére a polgármester szünetet rendelt el.
SZÜNET után:
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérte, hogy a titkos szavazás lebonyolítását követően a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismertesse a Képviselő-testülettel a szavazás eredményét.
Timár Gyula, képviselő: a Szavazatszámláló Bizottság a szavazás megkezdése előtt az urnát
megvizsgálta és megállapította, hogy üres, majd lezárta azt. A képviselők aláírásukkal igazolták a
szavazólap átvételét, majd egyenként adták le szavazataikat. A szavazás lezárását követően, a
szavazólapok átvételi jegyzéke alapján a Bizottság megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai
közül 15-en adták le szavazatukat. Az urna felnyitása és a szavazólapok megszámlálása után a
Bizottság megállapította, hogy az urnában lévő szavazólapok közül 15 érvényes volt.
Csobánczy Gábor a leadott 15 érvényes szavazatok közül 11 igen, 4 nem szavazatot kapott. A
Bizottság megállapította, hogy Csobánczy Gábor megkapta a megválasztásához szükséges
minősített többséget. Gratulálnak a megválasztásához.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megköszönte a szavazatszámláló bizottság munkáját.
Jelezte, a titkos szavazás eredménye határozatban kerül rögzítésre és ismertette azt.
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A képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
162/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján
Csobánczy Gábor önkormányzati képviselőt főállású alpolgármesterré választja.
(A titkos szavazás jegyzőkönyve a jegyzőkönyv mellékletében található.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérem Csobánczy Gábort, hogy az alpolgármesteri
esküt tegye le a Képviselő-testület előtt. Kérte, hogy mindenki szíveskedjen felállni az eskütételhez.
Csobánczy Gábor alpolgármester letette a hivatali esküt a Képviselő-testület előtt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Csobánczy Gábort a Képviselő-testület megválasztotta
alpolgármesternek a következő öt évre. Jó egészséget és a kerület érdekében végzett eredményes
munkát kívánt a részére. Kérte, hogy az esküokmányt írja alá.
Csobánczy Gábor alpolgármester aláírta az esküokmányt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az alpolgármester illetményének megállapítása
következik az előterjesztés szerint.
Csobánczy Gábor jelezte, hogy a szavazás előtt szót kér.
Csobánczy Gábor: megköszönte a bizalmat. A munkáját lelkiismeretesen fogja végezni.
Bejelentette, hogy tartózkodik a szavazás során.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzon az
alpolgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat szerint.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
163/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alpolgármestere illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Csobánczy Gábor főállású
alpolgármester havi illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester illetményét alapul véve
797 800 Ft-ban, a havi költségtérítését 119 670 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7.

Budapest I. ketület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület bizottságai
tagjainak a megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és
hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján a Képviselő-testület állandó bizottságai a
Gazdasági és Jogi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van, a Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van, a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, amelynek 5 képviselő és 4 nem képviselő tagja van,
a Tulajdonosi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van, a Idegenforgalmi
Bizottság, amelynek 5 képviselő és 4 nem képviselő tagja van, a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság,
amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van. A helyszínen kiosztásra került továbbá egy
tanácsnok megválasztására vonatkozó módosító indítvány.
Varga Dániel képviselő úr képviselői módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztéshez, melynek
alapján a 9. határozati javaslatban javítani szükséges a bizottság elnevezését Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságra, valamint egy tag nevét, akinek a teljes neve Zsömbölyi Ábel
Zsombor. A módosító indítvány a képviselők részére megküldésre került. A módosító javaslatokat
előterjesztőként befogadja.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy zárt ülés tartását az érintettek közül senki nem kérte.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat a fent ismertetett módosításokkal, valamint a tanácsnok megválasztására vonatkozó
javalatot, külön-külön.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
164/2019. ÍXI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi
Bizottsága elnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Jogi
Bizottság elnökének megválasztja Molnárka Gábor Zoltánt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
165/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi
Bizottsága alelnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Jogi
Bizottság alelnökének megválasztja Varga Dánielt.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi
Bizottsága tagjainak a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Jogi
Bizottság tagjainak megválasztja:
- Dr. Sándor Péterné önkormányzati képviselőt,
- Tölcsér Borbála önkormányzati képviselőt,
- Gomilkó Henriket,
- Gulyás Gergelyt,
— Simon Györgyöt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnökének megválasztja Remenyik Ildikót.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság alelnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság alelnökének megválasztja Tölcsér Borbálát.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2019. 1X1. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság tagjainak a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság tagjainak megválasztja:
- Dr. Jeney János Lászlóné önkormányzati képviselőt,
- Zsitnyák János Bálint önkormányzati képviselőt,
- Elek Dávidot,
- Molnár Attilát,
- Patthy Őrsöt.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2019. (XL 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének megválasztja Varga Dánielt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
171/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság alelnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság alelnökének megválasztja Kovács László Györgyöt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
172/2019. (XL 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjainak a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztja:
— Remenyik Ildikó önkormányzati képviselőt,
— Marschall Máté önkormányzati képviselőt,
— Dr. Patthy Szabolcs önkormányzati képviselőt,
— Kóródy Pétert,
- Bárt Istvánt,
— Zsömbölyi Ábel Zsombort,
- Hurta Adriennt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
173/2019. (XL 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottság
elnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulajdonosi Bizottság
elnökének megválasztja Dr. Kun Jánost.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
174/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottság
alelnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulajdonosi Bizottság
alelnökének megválasztja Kovács László Györgyöt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
175/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottság
tagjainak a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulajdonosi Bizottság
tagjainak megválasztja:
Timár Gyula önkormányzati képviselőt,
Molnárka Gábor Zoltán önkormányzati képviselőt.
Szakái Pétert,
Hegedűs Gábort,
Mendreczky Károlyt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
176/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi Bizottság
elnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Idegenforgalmi
Bizottság elnökének megválasztja Tölcsér Borbálát.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
177/2019. {XL 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi Bizottság
alelnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Idegenforgalmi
Bizottság alelnökének megválasztja Zsitnyák János Bálintot.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
178/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi Bizottság
tagjainak a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Idegenforgalmi
Bizottság tagjainak megválasztja:
- Dr. Patthy Szabolcs önkormányzati képviselőt,
- Dr. Kun János önkormányzati képviselőt,
— Dr. Sándor Pétemé önkormányzati képviselőt,
- Nádas Ágnest,
- Dr. Lovász Gabriellát,
- Gulis Gergelyt,
- Babus Lászlót.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
179/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság elnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság elnökének megválasztja Timár Gyulát.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság alelnökének a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság alelnökének megválasztja Kovács László Györgyöt.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
181/2019. (XL 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság tagjainak a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság tagjainak megválasztja:
Zsitnyák János Bálint önkormányzati képviselőt,
Marschall Máté önkormányzati képviselőt,
Kivágó Pétert,
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Németh Bencét,
Dézsi Koppányi.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
182/2019. rXI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete egyházügyi tanácsnokának
megválasztásáról
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Patthy Szabolcs
képviselőt egyházügyi tanácsnoknak megválasztja a Képviselő-testület megbízatásának
időtartamára.
A képviselő-testület által meghatározott egyházügyi feladatok, amelyeket a tanácsnok ellát:
1. Kapcsolattartás a helyi egyházi, felekezeti kötődésű civil szervezetekkel, vallási
közösségekkel.
2. Az egyházak és vallási közösségek tájékoztatása a tevékenységségüket vagy szervezetüket
érintő önkormányzati törekvésekről és tervekről, lehetőség szerint tevékeny bevonásuk
ezen döntéshozatali folyamatokba.
3. Az egyházak, vallási közösségek felvetései, jobbító javaslatai, problémái közvetítése az
önkormányzat felé.
4. Az egyházak és vallási közösségek közösségépítő, értékmegőrző és értékmentő
tevékenységének a támogatása, az őket érintő pályázatokról való informálásuk, és részvétel
ezen pályázatok lebonyolításában.
5. Az egyházi, egyházak által használt műemléki épületek megóvásával, bemutatásával
kapcsolatos koordináció az érintettek, valamint önkormányzat és a hatóságok között.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte a bizottságok újonnan megválasztott nem
képviselő bizottsági tagjait, hogy tegyék le az esküt a Képviselő-testület előtt. Kérem, hogy
mindenki szíveskedjen felállni az eskütételhez.
A nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok letették a hivatali esküt.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jó egészséget és a kerület érdekében végzett
eredményes munkát kívánt. Kérte, hogy az esküokmányt írják alá.
A nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok aláírták az esküokmányt.

8.

Javaslat klímavészhelyzet kihirdetéséről
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Fővárosi Közgyűlés a 2019. november 5-i ülésén
határozatot fogadott el a klímavészhelyzet kihirdetéséről. Jómaga kiemelten fontosnak tartja, hogy
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a fővárosi döntésben meghatározottakat a Budavári Önkormányzat is tűzze ki célul maga elé.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy állapítsa meg, hogy klímavészhelyzet áll fenn, illetve
kötelezze el magát a döntéshozatali eljárásaiban az éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjainak
elsőbbsége mellett. Javasolta továbbá, hogy a képviselő-testület végeztesse el a Budavári
Önkormányzat, annak intézményei és a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok
átvilágítását abból a szempontból, hogy azok működése pontosan miként hat az éghajlatváltozásra.
Azt is javasolta, hogy készüljön el a kerület klímaadaptációs és mitigációs intézkedési terve, amely
keretet ad annak, hogy az önkormányzat átfogóan, a polgárokkal, az állami szervekkel, valamint a
civil szervezetekkel és a gazdasági szereplőkkel együtt léphessen fel a klímavészhelyzettel szemben.
Dr. Sándor Péterné, képviselő: a globális felmelegedés az emberiség jövőjének talán a
legsúlyosabb problémája. A természet- és a teremtésvédelem évtizedek óta központi témája a
polgári konzervatív politikának, ami mellett a Fidesz-KDNP is elkötelezetten és cselekvőén kiállt.
Napi szinten kell vele foglalkozni, de elég volt az ünnepélyes deklarációkból. Gyakorló jogászként
tisztában van azzal, hogy ezekben a deklarációkban minden szónak jelentősége van. Nyilvánvaló,
hogy a közéleti szereplőként kötelességük a kerületi polgárok pontos informálása és a felesleges és
káros pánikkeltés megelőzése az amúgy is feszült világhelyzetben. Ezért ennek a kötelezettségnek
eleget téve felkérte Polgármester asszonyt és minden tisztelt képviselőtársát, hogy a pánikkeltésre
alkalmas szlogenek politikai célú használatától tartsák távol magukat. FelszóKtását azzal indokolja,
hogy a klímakérdésben az álláspontok jelenleg egyáltalában nem egyértelműek. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a The Washington Times 2019. szeptemberi számában tette közzé a holland alapítású
Dutch Climate Intelligens Foundation oslói közgyűlésének deklarációját, melyet levélben
megküldték az ENSZ főtitkárának is. Ez a European Climate Declaration konkrét tudományos
érvek felsorolásával, határozottan kijelenti, hogy nincs klímavészhelyzet. A deklarációt a világ
minden részéről nem kevesebb mint 700 fő szakértő, tudós, kutató, egyetemi tanár írta alá. Vajon
ők valamennyien tévednek? Ez az ok, amiért határozottan ellenzi az előterjesztés első pontjának, a
klímavészhelyzetnek a kihirdetését. A vészhelyzet bejelentése helyett sokkal inkább szakmailag
alaposan alátámasztott, konkrét cselekvési terv, amire szükségük van.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte képviselő-társait, hogy a felszólalásra
rendelkezésre álló két perces időtartamot igyekezzenek betartani.
Timár Gyula képviselő úr ügyrendben kért szót.
Timát Gyula, képviselő: jelezte, hogy az új szervezeti és működési szabályzat értelmében a
hozzászólási idő három perc, csak a gép nincs átállítva.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: jelezte, hogy a megnyitott ülésen nem tudják átállítani a rendszert. A
gép jelzi, de az új rendeletnek megfelelően az első hozzászólást három percben engedélyezni kell,
addig a szót az ülésvezető nem veheti el.
dr. Patthy Szabolcs, képviselő: elmondta, hogy nem klímaszakember, de öt gyermeke van, akik
közül a legkisebb még nincs két éves, ezért aggódik a jövőért és hisz a jövőben. A klímavészhelyzet
eléggé ijesztő szó. Véleménye szerint ezt azzal kellene harmonizálni, hogy ha valóban vészhelyzetről
van szó, akkor gyorsan lépjenek. Ne várjanak 2020. augusztusig, decemberig, hanem dolgozzanak
ki mihamarább valamilyen cselekvési tervet, töltsék meg ezt tartalommal. Bizakodó, mert
Polgármester asszony tanácsnok volt pont ebben a témákban az elmúlt időszakban. Javasolta, hogy
minél hamarabb, de mindenképpen a nyáriszünet előtti időszakban alkossák ezt meg.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: az előterjesztéssel kapcsolatosan jogi észrevételt nem kíván tenni.
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Timát Gyula, képviselő: indítványozta, hogy a határozati javaslat első pontjáról külön
szavazzanak.
Tölcsér Botbála, képviselő: ugyan nem klímaszakértő, de azt gondolja, hogy ne a
klímavészhelyzet szónak tulajdonítsanak jelentőséget. Ez nem feltétlenül célravezető, mert ha
egyetértenek abban, hogy van probléma, akkor mindegy, hogy az 30 év múlva vagy 100 év múlva
éri utol az embereket. Ennek a generációnak a felelőssége, hogy tegyenek valamint a helyzettel
kapcsolatosan. Javasolta, hogy szavazzanak a javaslatról igennel.
Varga Dániel, képviselő: Dr. Sándor Pétemé képviselő asszony azt mondta, hogy a FideszKDNP mindig is kiállt a környezetvédelem mellett. Ezt a Mátrai Erőműben tapasztaltak után
érdekes hallani, illetve néhány héttel ezelőtt kék folyadék ömlött a Dunába. Washingtoni példát
hozott; az amerikai elnök is tagadja a klímakatasztrófát. Annak az országnak az elnöke, amely az
egyik legtöbb széndioxidot bocsátja ki a világon, és a legjobban hozzájárul ehhez. Azért ilyen ijesztő
a javaslat címe, mert a helyzet is ilyen ijesztő. Meg kell nézni a nyarakat, meg kell hallgatni az alföldi
gazdákat, hogy milyen aszály van az Alföldön és milyen szélsőséges az időjárás, és akkor
szembesülnek a problémával.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: reagálva az elhangzottakra megkérdezte; mi a nagyobb
baj, ha most összeszedik magukat és meghozzák azokat az intézkedéseket, melyek a jövő
generációinak a biztonságát garantálják, amelynek következtében egészségesebben, hatékonyabban,
takarékosabban és jobban élhetnek, és aztán 40 év múlva kiderül, hogy felesleges volt pánikba esni
vagy pedig az a baj, ha most nem elég felelősek, nem figyelnek oda a környezetvédelmi és
klímaszempontokra és 40 év múlva azzal szembesülnek, hogy nagyon nagy a baj. Véleménye szerint
az előbbi a kisebb baj, ezért nem látja annak a veszélyét, hogy ha most kimondják, hogy
klímavészhelyzet van, és ehhez igazítják a cselekvési terveiket.
Patthy Szabolcs képviselő úr hozzászólására reagálva elmondta, a javaslat pontjai különböző
határidőkhöz vannak kötve annak fényében, hogy milyen típusú javaslatról van szó. Nagyon fontos
az elhangzott javaslat, ezért a határozati javaslat 6. pontját, mely arról szól, hogy a klímastratégiát
felülvizsgálják és aktualizálják az ahhoz kapcsolódó intézkedési terveket, 2020. augusztus 31. helyett
2020. május 31-ig tartó határidővel fogadják el.
Jelezte, hogy a határidők a végső határidők, előbb meg lehet tenni ezeket az intézkedéseket.
Egy külön szavazásra érkezett javaslat, ezért kérte, hogy először a határozati javaslat 1. pontjáról
szavazzanak.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat 1. pontját.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
183/2019. (XI. 28.') önkormányzati határozata
a klímavészhelyzet kihirdetéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy felismerve,
hogy az éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő
generációk életfeltételeire, a képviselő-testület megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll fenn.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Váiadiné Naszályi Márta, polgármester: mivel nem érkezett javaslat arra, hogy a többi pontról
külön szavazzanak, ezért szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2-8.
pontjait.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
184/2019. fXI. 28.) önkormányzati határozata
klímavészhelyzet kihirdetéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy
1. Elismeri, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja elsődlegesen a Fővárosi Önkormányzat feladatává
teszi a környezet- és természetvédelmet, a vízgazdálkodást és vízkárelhárítást, amely
törekvésében minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a Fővárosi Önkormányzatot.
2. Elhatározza, hogy a széndioxid-kibocsátásra közvetlenül vagy közvetve kiható minden
döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások
vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét
biztosítva dönt. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében is kinyilvánította azon szándékát, hogy
valamennyi döntésében a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséggel mérlegeli a döntései
következményeit.
3. Elhatározza, hogy a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való
jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezménnyel
összhangban a Budavári Önkormányzat és a tulajdonában álló gazdasági társaságok
működésében biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó környezeti információk teljes
nyilvánosságát és a nyilvánosság részvételét a döntési folyamatokban.
4. Felkéri a polgármestert, hogy végeztesse el a Budavári Önkormányzat, annak intézményei
és a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságai működésének átfogó
felmérését az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások, azok mértéke és mibenléte
szempontjából.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: polgármester
5. Felkéri a polgármestert, hogy az éghajlatváltozás hatásaira is figyelemmel vizsgáltassa felül
a rendkívüli időjárási helyzetek (így különösen a felhőszakadás, hőség, légszennyezettség,
szélvihar és árvíz) esetére irányadó intézkedési terveket, az elfogadott klímastratégiát, és
azokról tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: polgármester
6. Felkéri a polgármestert, hogy terjesszen a képviselő-testület elé olyan intézkedési tervet,
amely biztosítja, hogy a Budavári Önkormányzat, annak intézményei és a tulajdonában álló
gazdasági társaságok működése észszerű időn belül karbonsemlegessé, majd ezt követően
teljes egészében zöldenergián alapulóvá váljék.
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Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester
7. Felkéri a polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a Budavári Önkormányzat
klímaadaptációs és mitigációs intézkedési tervét.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester

9.

Javaslat a rabszolgatörvény alkalmazásának a tilalmáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Munka Törvénykönyvének közelmúltbeli változása
„önként vállalt túlmunka” címen drasztikusan megemelte a rendkívüli munkaidő elrendelhető
legmagasabb mértékét, illetve a munkaidőkeret időtartamának megemelésével lehetőséget adott a
munka olyan megszervezésére, amely súlyosan hátrányos a munkavállalók számára. Javasolta ezért
a képviselő-testületnek, hogy a munkavállalók egészségének és jogainak védelme érdekében a
Budavári Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában,
tulajdonosi jogkörben eljárva, tiltsa meg a „rabszolgatörvényként” elhíresült szabályozás
alkalmazását.
Dr. Sándor Pétemé, képviselő: elmondta, pontosan megértették, hogy ez az előterjesztés már
megfogalmazásában is egy egyértelmű politikai provokáció. Mint jogász, kötelességének tartja arra
felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy rabszolgatörvény mint olyan nincsen. Amennyiben a
munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvényt kívánják tárgyalni, úgy az előterjesztés
szövegében pontosítsák a törvény megnevezését is.
Timár Gyula, képviselő: egyetért Képviselő asszony szavaival, miszerint egy előterjesztés legyen
szakszerű és megalapozott, hiszen vannak a Hivatalban jogászok, akiknek az a feladata, hogy
figyeljenek erre.
Megkérdezte, hogy mi alapozta meg az előterjesztést, a gazdasági társaságaiknál alkalmazták-e már
ezt a szabályozást, és ha alkalmazták, akkor milyen mértékben. Történt-e emiatt bármelyik
munkavállalónak egészségkárosodása, illetve jogi hátrányt szenvedett-e. Melyik gazdasági
társaságuk alkalmaz 12 hónapnál hosszabb munkaidő-keretet.
A határozati javaslat kapcsán elmondta. Polgármester asszony egy demokratikusan megválasztott
polgármester, nem érti ezért, hogy miért van szüksége arra, hogy a képviselő-testület felhatalmazza
arra, hogy három gazdasági társaság vezetőjével beszéljen.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: az előterjesztésnek van egy címe, amely egy „közismert” törvényre
hivatkozik. Az előterjesztés határozati javaslata egyértelműen meghatároz olyan feladatokat a
gazdasági társaságoknak, amelyhez a tulajdonosnak joga van. Nem hivatkozik konkrét törvényre,
hanem azt írja elő a gazdasági társaságoknak, hogy milyen munkaidő-keretben hogyan szervezzék
a munkát.
Tölcsér Borbála, képviselő: hallották fideszes képviselőtársuktól, hogy provokációnak nevezi a
rabszolgatörvény megfogalmazást. Második alkalom, hogy szavakon lovagolnak. Hajlamos azt
feltételezni, hogy igazából ezek a hozzászólások maguk a provokációk, ezért kérte, hogy a határozati
javaslat tartalmát tekintsék meg, és amennyiben azzal egyet tudnak érteni, akkor fogadják el.
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Vátadiné Naszályi Márta, polgármester: nagyon fontosnak tartja, hogy egy önkormányzat
mutasson példát mindazzal, amit tesz és mindazzal, amit kinyilatkoztat arról, hogy milyen módon
lenne jó élni. Nem a polgármesternek vannak cégei, hanem az önkormányzatnak, éppen ezért
nagyon fontos, hogy az önkormányzat tegyen elvi és morális kinyilatkoztatásokat arról, hogy milyen
munkavállalói és munkáltatói gyakorlattal kíván dolgozni. A „rabszolgatörvény” egy nagyon
szemléletes szó, ugyanis az Ószövetségben pont a rabszolgaság idejében született az a nagyon erős
törvény, hogy az igazságos munkabérnek a visszatartása pont ugyanolyan égbe kiáltó bűn, mint a
szándékos gyilkosság, valamint az özvegyek és árvák nyomorúságának a megnagyobbítása. Ez a
rendelkezés pontosan arról szólt, hogy senkit nem szabad rabszolgaságba taszítani, mert az emberi
méltóságot sérti az, ha nem annak felelően kap valaki fizetést, mint amennyit dolgozott. Véleménye
szerint az önkormányzatnak példát kell mutatni arról, hogy milyen világban szeretnének élni. Olyan
önkormányzatot szeretnének, ahol a befektetett energiájáért, a közért végzett munkájáért mindenki
megfelelő és méltó elismertében és díjazásban részesül.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
185/2019. (XL 28.) önkormányzati határozata
a rabszolgatörvény alkalmazásának a tilalmáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése
alapján felhívja a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit,
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az általuk vezetett gazdasági
társaságnál a munkáltatói jogkör gyakorlója a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok
alkalmazása során ne kössön olyan megállapodást, amely alapján a naptári évenként 250
óra, kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidő „önként vállalt
túlmunka” megnevezéssel túlléphető, valamint tizenkét hónapnál hosszabb
munkaidőkeretet ne határozzon meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében
az érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét a végrehajtás érdekében értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

10. Javaslat az „Ez a Minimum!” antikorrupciós minimumprogram megvalósításához
szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, hogy civil szervezetek által kidolgozásra
került az „Ez a Minimum!” elnevezésű antikorrupciós minimumprogram. Kiemelten fontosnak
tartja, hogy a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete is elköteleződjön a programban
meghatározott célok és irányelvek mellett. Annak érdekében, hogy az önkormányzat elindulhasson
a minél szélesebb körű átláthatóság és transzparens működés megvalósítása érdekében, intézkedési
javaslatok megfogalmazását javasolja a képviselő-testület számára. Egy átfogó helyzetelemzés
elkészítése és az intézkedési javaslatban foglaltak végrehajtását követően javaslatot kíván tenni egy,
a gazdálkodás átláthatóságáról szóló rendelet megalkotására.
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Képviselőtársai nyilván tapasztalták már, hogy a szervezeti és működési szabályzatban számos
olyan passzus van, amely ebbe az irányba mutat, illetve mindenki láthatja, hogy a képviselő-testületi
ülésről videofelvétel készül, illetve a nézők élőben láthatják, ahogyan dolgoznak. Ez is a
nyilvánosság és átiátható működés irányába tett lépés.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
186/2019. 1X1. 28.1 önkormányzati határozata
a rabszolgatörvény alkalmazásának a tilalmáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Kifejezi elkötelezettségét az antikorrupciós szervezetek által kidolgozott, „Ez a
Minimum!” program megvalósítása mellett.
2. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa át a Budavári Önkormányzat intézményei és
gazdasági társaságai közzétételi gyakorlatát, és tegyen javaslatot a Budavári Önkormányzat
működésének és gazdálkodásának ádáthatóságáról szóló rendelet megalkotására.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: polgármester
3. Felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot az önkormányzat hivatalos
honlapjának, a www.budavar.hu weboldalnak olyan szempontú megújítására, amely eleget
tesz az antikorrupciós minimumprogramban foglaltaknak.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: polgármester

11. Nyilatkozat a Budapest I. kerület, Dísz tér 2. szám alatti ingatlanon
megvalósítandó kormányzati beruházással kapcsolatban
Előterjesztő: Váradiné Naszályt Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével
összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes
törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai
Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 17. § (1) bekezdése
kimondta, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló több nagyértékű
ingatlan, köztük a Dísz tér 2. szám alatti fás, közösségi és játszótér funkciót tartalmazó telek is a
Budai Palotanegyeddel kapcsolatos közfeladatok ellátása érdekében 2019. január 1-jével
ingyenesen, nyilvántartási értéken a Magyar Állam tulajdonába kerül. Ezzel megsértette a Budavári
Önkormányzat és az I. Kerület lakosai Magyarország Alaptörvénye által védett tulajdonát. A kerület
lakossága 2019. október 13-án nemet mondott a kormány terveire, amely minden erejével, és a
helyben lakók érdekeit semmibe véve egy önkényesen megválasztott, a II. világháború előtti állapot
helyreállítását akarja rájuk erőszakolni. A választási eredmény egyértelműen megmutatta, hogy a
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mire kapott mandámmot, és kötelességük is élni ezzel
a felhatalmazással, ezért terjesztették be a javaslatot.
26

Df. Sándor Pétemé, képviselő: az előterjesztésben megfogalmazott állítás, miszerint, a kerület
lakossága 2019. október 13-án egyértelműen kijelentette, hogy nem támogatja a Nemzeti
Hauszmann Programot, nem felel meg a valóságnak. Emlékeztett arra, hogy Polgármester asszony
mindössze 121 db-bal több szavazattal nyerte el a polgármesteri széket, tehát nehéz a kerület teljes
lakossága nevében ilyen kijelentést tenni. Emellett nem világos a számára, hogy a témában
legérintettebbek, a Budai Vár szavazói vagy jómaga, mint a Fidesz KDNP megválasztott
önkormányzati képviselője mikor és hol tettek ilyen nyilatkozatot. Erre való hivatkozással kérik a
tisztelt Polgármester asszonyt, hogy a Vámegyed lakóit érintő jövőbeli tárgyalások során vegye
figyelembe ezt a szavazati eredményt és a jövőben támogassa a Várban történő fejlesztéseket.
Tímár Gyula, képviselő: úgy gondolja, hogy az előterjesztés téves információkat tartalmaz, ezért
azokat pontosítani szeremé kilenc pontban.
1. 2019. október 13-án önkormányzati választás volt Magyarországon, nem a kormány
programjáról szavaztak az emberek.
2. A Hauszmann Program előkészítése során széleskörű szakmai grémium és a lakókat képviselő
önkormányzat javaslataiból születettek meg az épületfejlesztési tervek, de ezen túlmenően parkok,
sétányok, várfalak, szökőkutak megújításáról is szó van.
3. A Dísz tér és környéke történelmileg kialakult közjogi és igazgatási központja volt
Magyarországnak.
4. Az építési telek hasznosítására Polgármester asszonynak az volt az elképzelése, hogy termelői
piac működjön rajta, tehát bevételi forrásként tekintett rá.
5. Az üres telek látványa Európa legszebb fővárosának szégyenfoltja, egy városképi seb, amit
orvosolna, ha egy történelmük örökségét képező épület szülémé újjá.
6. A világ minden pontján törekednek az eredeti városkép visszaállítására, amely egységes
városrendezési elvet tükröz.
7. Az óvodás gyerekek nem az elhanyagolt udvart használják, hanem az új, élményeket adó, közeli
játszóteret.
8. Polgármester asszony koncepciótlan kapkodása csak árt a kerületnek.
9. Javasolta Polgármester asszonynak, hogy minél előbb kezdeményezzen tárgyalást a
fejlesztésekért felelős kormánybiztossal. Törekedjen valódi párbeszédre a Dísz tér 2. szám alatti
építési telek kezelőjével, a Várkapitánysággal, hogy valóban a helyiek érdekeit szem előtt tartó,
ésszerű együttműködés jöhessen létre a Vámegyed fejlesztésével kapcsolatban.
Marschall Máté, képviselő: az I. kerületi lakosok közössége nevében be kíván nyújtani egy írásos
hozzászólást Polgármester asszony részére. Kérte, hogy ezt is vegye figyelembe.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megköszönte, és jelezte, hogy az írásos hozzászólást a
jegyzőkönyvhöz fogják csatolni.
Dr. Sándor Pétemé képviselő asszony azt mondta, hogy a Vár nem erre szavazott. Az 1-es számú
választókerületet, amely a Budai Vár várfalak közötti területe, minden irányból körbe veszi a kerület
többi része, ami viszont erre szavazott. Ahhoz, hogy valaki a Várba jusson, először át kell mennie
a kerület többi részén, és ezek a fejlesztések pont ebből a szempontból jelentenek különös
nehézséget. Az óvodás gyermekek jelenleg az óvodájuktól több emeletnyi szintkülönbséggel
távolabb lévő játszótérre járnak. Egy olyan lépcsősoron kell végig menniük, amely még jó
egészségben lévő, sportos felnőttek számára is megterhelő. Egész csoportokat kell a turistabuszok,
autók, kormányzati delegációk között átvezetni az óvónőknek, aztán egy meredek lépcsőn levinni
őket egy egyébként igen kicsi, szaladgálásra és megfelelő nagy területre alkalmatlan játszótérre.
Egyébként egy nagyon szépen felújított játszótérről van szó, de óvodai kertnek sajnos nem
alkalmas. Éppen ezért az óvodás gyerekek és a kerületben élők érdekeit súlyosan sérti ennek a
teleknek az eltérő funkciójú beépítése. A határozati javaslat pontosan azt mondja, amit Timár Gyula
képviselő úr mondott, miszerint a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
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Váradiné Naszályi Márta polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen egy értelmes, a
választási eredményeket figyelembe vevő párbeszédre, a képviselő-testület felhatalmazásának
megfelelő megoldásra, amelyet a kerület lakossága az önkormányzati választásokon egyértelműen
támogatott. Ez fog történni. Ahogyan eddig is felvették a kapcsolatot a Várkapitánysággal és a
Miniszterelnökséggel, a továbbiakban is ezt szeretnék, és erre kér képviselő-testületi felhatalmazást.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
187/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Dísz tér 2. szám alatti ingadanon megvalósítandó kormányzati
beruházással kapcsolatban
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete deklarálja, hogy az a törvény, amely
lehetőséget adott a Budavári Önkormányzat tulajdonának ingyenes elvételére, önkényes, a
kerület érdekeit sérti. A múlt restaurációjára vágyó cél érdekében vonta el Budavári
Önkormányzatnak a Magyarország Alaptörvénye XIII. cikk (1) bekezdésében
meghatározott tulajdonhoz fűződő alapjogát.
A kerület lakossága 2019. október 13-án egyértelműen kifejezte azt, hogy nem támogatja
azt a törekvést, amely az utolsó talpalatnyi szabad területet is beépíti, és visszaállítja a II.
világháború előtti állapotokat, valamint olyan kormányzati funkciókat telepít a várba,
amelyek kiszolgálására a terület nem alkalmas.
Az a tény, hogy a Nemzeti Hauszmann Program részeként anélkül kezdődik el a volt
Külügyminisztérium újjáépítésének a tervezési fázisa, hogy a visszaállítandó épületnek
valódi és reális funkciója legyen, a jövővel, az élhető világunkkal szembeni támadás.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Magyarország Kormányát, hogy a
Nemzeti Hauszmann Program keretében elindított, erőltetett és minden észérvet nélkülöző
restaurációs építkezéseket függessze fel, és ne indítson újakat.
A Dísz tér 2. szám alatti ingatlan a XXI. században már nem alkalmas arra, hogy egy
ötszintes, közel 2600 m2-es, funkciódan épületnek helyet adjon. Az intézményi és az irodai
funkcióknak nincs helye, tere azon a szűk telken, nincs olyan szükséglet, amely
kényszerítené ezt a drága és fölösleges beruházást.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Váradiné Naszályi Márta
polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a tervezési folyamat felfüggesztésére,
az értelmes, és a választási eredményeket figyelembe vevő párbeszédre, a képviselő-testület
felhatalmazásának megfelelő megoldásra, amelyet a kerület lakossága az önkormányzati
választásokon egyértelműen támogatott.

dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a következő napirendi pontok ingadanokkal kapcsolatos döntésekről
szólnak, amelyeket a képviselő-testület a korábbi ülésein zárt ülésben tárgyalt. Ez álláspontja szerint
nem felel meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek, amely azt
mondja ki, hogy a képviselő-testület zárt ülést tart a vagyonával való rendelkezés során akkor, ha
az arról való tárgyalás nyilvánossága üzleti érdeket sért. Határozott jogi álláspontja szerint a
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helyiségek és a lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatos kérdések tárgyalása nem lehet olyan üzleti
érdek, amely a zárt ülés elrendelését indokolja, ezért a továbbiakban a képviselő-testület a
törvénynek megfelelően nyilvános ülésen tárgyalja azokat. Van azonban egy másik jogszabályi
rendelkezés, az információszabadságra vonatkozó jogszabály, ami előírja a személyes adatokhoz
fűződő jog védelmét. Megítélése szerint a két jogszabály nincs tökéltesen összhangban, ezért a
jelenlegi javaslata alapján a nyilvánosság számára megismerhető nyilvános napirendi pontok
anonimizálva kerülnek közzétételre. A képviselők természetesen mind az előterjesztésben, mind a
Hivatalban bármely adatot, amely a döntés meghozatalához és az előkészítéshez szükséges,
megismerhetnek. Egyébiránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fog
fordulni azzal kapcsolatban, hogy mi a helyes eljárás. Jelen álláspontja szerint a fenti esetekben nem
állnak fenn a zárt ülés tárgyalásának a feltételei, ezért nyilvános ülés keretében tárgyalják azokat. A
személyiségi jogokra tekintettel pedig monogramok szerepelnek az előterjesztésekben, amelyeket a
képviselőknek is tiszteletben kell tartani. Amennyiben az állásfoglalás megérkezik, annak
természetesen eleget fognak tenni.

12. Budapest I. kerület, Attila út 123. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A helyiséget a Tibetet Segítő Közhasznú Alapítvány bérli, Sambhala Tibet Központot működtet,
kulturális és emberjogi tevékenység folyik a helyiségben 2008 óta. A szerződés 2019. július 31-én
lejárt. A bérlő kérte a helyiségbérleti szerződés bérleti időtartamának meghosszabbítását. A
bérlőnek tartozása nincs, a bérleti díj jelenleg 32 080 Ft + AFA/hó.
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
188/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. Attila út 123. szám alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárul a Budapest I. Attila út 123. szám alatti Tibetet Segítő Közhasznú Alapítvány
Sambhala Tibet Központ által bérelt 146 m2-es helyiség bérleti idejének
meghosszabbításához 5 év határozott időtartamra, 2019. december 1-től 2024. november
30-ig, a jelenlegivel megegyező bérleti díjjal, kulturális tevékenység céljából.
A bérleti díj összege minden évben a tárgyév január 1-jén érvényes jegybanki alapkamat
mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal és GAMESZ útján)
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13. Budapest I. kerület, Fő utca 15. szám alatti helyiség bérleti idejének hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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
189/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. Fő utca 15. szám alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárul a Budapest I. Fő u. 15. szám alatti Galéria Kávézó Kft. által bérelt 48 m2-es
kávézó helyiség bérleti idejének meghosszabbításához 5 év határozott időtartamra, 2019.
december 1-től 2024. november 30-ig, az alábbi bérleti díjakkal.
év

emelés
(%)

2019.12.01 -2019.12.31.
2020
2021
2022
2023
2024.01.01 -2024.11.30.

nettó bérleti díj
(Ft/hó)
9
10
10
10
10
10

91
100
110
121
133
146

233
356
392
431
574
931

Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

14. Budapest I. kerület, Iskola utca 6. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
190/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Iskola u. 6. szám alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárul a Budapest I. Iskola u. 6. szám alatti SPRINGMED Egészségügyi Kiadó Kft.
által bérelt 67 m2-es műhely helyiség bérleti idejének meghosszabbításához 5 év határozott
időtartamra, 2019. december 1-től 2024. november 30-ig, az alábbi bérleti díjakkal.
év

emelés
(%)

2019.12.01 -2019.12.31.
2020
2021
2022
2023
2024.01.01 -2024.11.30.

nettó bérleti díj
(Ft/hó)
9
10
10
10
10
10

26 648
29 313
32 244
35 468
39 016
42 917

Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

15. Budapest I. kerület, Ponty utca 2. szám alatti helyiség bérleti idejének
hosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban
szereplő 15., 18., 20., 21. és 22. napirendi pontokhoz előterjesztői módosító javaslat került
benyújtásra, melyet a képviselők megkaptak. A módosító javaslat alapján a felsorolt előterjesztések
esetében a bérleti időt 2 év határozott időtartamra javasolják meghosszabbítani. A Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a módosító indítványban szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
191/2019. fXI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Ponty u. 2. szám alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárni a Budapest I. Ponty u. 2. szám alatti BOUDO-ART FOTO Kft. által bérelt 138
m2-es helyiség bérleti idejének meghosszabbításához 2 év határozott időtartamra, 2019.
december 1-től 2021. november 30-ig, a jelenlegivel megegyező havi 135 499 Ft + ÁFA,
azaz bruttó 172 084 Ft/hó bérleti díjjal.
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A bérleti díj összege minden évben a tárgyév január 1-jén érvényes jegybanki alapkamat
mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

16. Budapest I kerület. Jégverem utca 1. szám alatti helyiség bérleti jogviszony
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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
192/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Budapest I. Jégverem u. 1. szám alatti helyiség bérleti jogviszonyának helyreállításától
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárul a Budapest I. Jégverem u. 1. szám alatti 100 tagú Cigányzenekar Országos
Kulturális és Közművelődési Egyesület által bérelt 19 m2-es helyiség bérleti idejének
meghosszabbításához határozott időtartamra, 2021. október 31-ig, a jelenlegivel megegyező
bérleti díjjal, raktár funkcióval.
A bérleti díj összege minden évben a tárgyév január 1 jén érvényes jegybanki alapkamat
mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

17. Budapest I. kerület, Alagút utca 1. III. emelet 7. szám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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
193/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Alagút utca 1. III. em. 7. szám alatti lakás bérleti idejének meghosszabbításáról
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Alagút utca 1. III. em. 7. szám alatti, 1 szobás, 39 m2 alapterületű,
komfortos lakást bérbe adja B. L.-né részére 2019. augusztus 1-től 2021. július 31-ig tartó,
2 év határozott időre, a jelenlegivel megegyező lakbérrel, melynek összege nettó 7 892
Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 10 023 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

18. Budapest I. kerület. Fő u. 3. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Timár Gyula, képviselő: megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy két évre hosszabbítanák. A
bizottság az eredeti határozati javaslatot támogatta, mert akkor még nem volt módosító indítvány.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a módosító indítvány azért került benyújtásra, mert az
elkövetkezendő időszakban a lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és
hasznosításáról szóló rendeletüket újra szeretnék alkotni. Teljesen új koncepció alapján szeretnének
dolgozni és annak alapján szeretnék a meghosszabbításokat, illetve bérbeadásokat eldönteni, nem
szeretnék a kezüket most megkötni hosszú idejű bérleti szerződésekkel.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a módosító indítványban szereplő
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
194/2019. fXI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Fő utca 3. III. em. 14. szám alatti lakás bérleti idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület. Fő utca 3. III. em. 14. szám alatti, 1 szobás, 63 m2 alapterületű,
összkomfortos lakást bérbe adja B. D. részére 2019. október 1-től 2021. szeptember 30-ig
tartó, 2 év határozott időre, a korábban megállapított lakbérrel, melynek összege nettó 49
541 Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 62 917 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
A lakbér mértéke évente a jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
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19. Budapest I. kerület, Hunyadi János út 9. tetőtér 17. szám alatti lakás bérleti
idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Az előterjesztést az előterjesztő a napirendről történő szavazás előtt visszavonta.

20. Budapest I. kerület, Hunyadi János út 9. tetőtér 18. szám alatti lakás bérleti
idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: pontosítani kívánta az elmondottakat, ugyanis a bizottság
nem támogatta a javaslatot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra
tette fel a módosító indítványban szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
195/2019. (XL 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Hunyadi János út 9. TE 18. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Hunyadi János út 9. TE 18. szám alatti, 3 szobás, 89 m2 alapterületű,
összkomfortos lakást bérbe adja K.-né Sz. E. részére 2019. október 1-től 2021. szeptember
30-ig tartó, 2 év határozott időre, piaci lakbérrel, melynek összege nettó 67 818 Ft/hó +
ÁFA, azaz bruttó 86 129 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
A lakbér mértéke évente a jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

21. Budapest I. kerület, Móra Ferenc utca 2/b. I. emelet 1. szám alatti lakás bérleti
idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a módosító indítványban szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
196/2019. PCI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Móra Ferenc utca 2/b. I. em. 1. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Móra Ferenc utca 2/b. I. em. 1. szám alatti, 1 szobás, 36 m2 alapterületű,
komfortos lakást bérbe adja K. Zs. részére 2019. július 1-től 2021. június 30-ig tartó, 2 év
határozott időre, piaci lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 48 531 Ft/hó +
ÁFA, azaz bruttó 61 634 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
A lakbér mértéke évente a jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

22. Budapest I. kerület, Országház utca 6. II. emelet 1. szám alatti lakás bérleti
idejének a meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a
módosító indítványban szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
197/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Országház utca 6. II. em. 1. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Országház utca 6. II. em. 1. szám alatti, 1 szobás, 69 m2 alapterületű,
komfortos lakást bérbe adja B. M. részére 2019. július 1-től 2021. június 30-ig tartó, 2 év
határozott időre, piaci lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 74 468 Ft/hó +
ÁFA, azaz bruttó 94 475 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
A lakbér mértéke évente a jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

23. Budapest I. kerület, Attila út 39. földszint 2. szám alatti lakás bérleti jogának
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a bérlő azzal a kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy bérleti szerződése kerüljön újra kötésre.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a módosító indítványban szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
198/2019. (XI. 28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Attila út 39. fszt. 2. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának helyreállításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Attila út 39. fszt. 2. szám alatti, 1 szobás, 29 m2 alapterületű,
összkomfortos lakást bérbe adja D. G. Z. részére, 2023. október 31-ig tartó határozott
időre, a bérleti díj költség elven történő megállapítása mellett, melynek összege nettó 12 325
Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 15 653 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

24. Döntés a Budapest I. kerület, Úri utca 21. (Szenthátomság utca 2.) szám alatti
(6494 htsz.) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány
képviseletében Bánkuty Tamás igazgató megkereste az önkormányzatot elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtétele végett. A Pallas Athéné Domus Sapientiae
Alapítvány a tulajdonát képező ingatlant el kívánja adni az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.
vevő részére. Az ingadan műemlék, ezért a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében
első helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában
az ingadan fekvése szerinti települési önkormányzatot kell megkeresni az elővásárlási jogot illetően.
A vételár: 8 700 000 000 Ft + ÁFA.
'
'
‘
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány és az
Optimum-Penta Ingadanbefektetési Kft. a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában áll, tehát ez az
adásvételi megállapodás a Magyar Nemzeti Bank keretein belüli, nem valós adásvételről, hanem egy
számviteli tranzakcióról szól. Ilyen módon véleménye szerint a közpénz jelleg elvesztésének tanúi
lehetnek. Felkért egy ingadan értékbecsléssel is foglalkozó gazdasági szakembert, becsülje meg,
hogy a megállapodásban szereplő 8 700 000 000 Ft-os vételár mennyire felel meg a valóságnak. A
szakember a megtérülési mutatókat is figyelembe véve arra jutott, hogy az épület nagyjából aktuális
árakon 2 000 000 000 Ft-ot érhet. Ennek figyelembe vételével azt gondolja, hogy ez az adásvételi
szerződés minimum érdekes. Ennek ellenére azt is gondolja, hogy a Budavári Önkormányzatnak
pillanatnyilag nem áll érdekében 8 700 000 000 Ft + ÁFA összegért megvenni ezt az épületet. Ilyen
vételár mellett nem lehet gazdaságosan, jó megtérüléssel hasznosítani az ingadant. Elmondta
azonban, valójában azt gondolják, hogy az épületnek nem ez a valós értéke. Valós értéken lehetne
jó megtérüléssel hasznosítani. Méltatlannak találja azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank saját cégei
közötti vagyonátjátszásnak lehetnek a tanúi.
Ennek alapján a határozati javaslat arról szól, hogy az elővásárlási joggal ne éljen az önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
199/2019. 1X1.28.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Űri utca 21. (Szentháromság utca 2.) szám 6494 hrsz. alatti ingadanra vonatkozó
elővásárlási jog gyakorlásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, Pallas Athéné
Domus Sapientiae Alapítvány (eladó) és Optimum-Penta Ingadanbefektetési Kft. (vevő)
adásvétele során nem kíván az elővásárlási jogával élni a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám
6494 helyrajzi számon nyilvántartott, 1476 m2 alapterületű „kivett kutatóintézet” elnevezésű
ingadan 8 700 000 000 Ft + ÁFA vételáron történő eladása vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

25. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Varga Dániel, képviselő: elmondta, számos lakó megkereste a napokban a Donáti és a Szabó
Ilonka utcából a Toldy Ferenc utcai építkezésekre panaszkodva. A Szabó Ilonka utcában lakók a
Toldy Ferenc utca 32. szám alatti építkezés kapcsán sérelmezték azt, hogy az építtető több esetben
eltért az eredeti tervtől és olyan épületrészeket is épített a ház tetejére, ami a kilátást zavarja és a
világörökségi védelem alatt álló városképet elcsúfítja. A Donáti utca lakói a Toldy Ferenc utca 19.
szám alatt zajló építkezésre panaszkodtak, ugyanis összeépítették a két épület padlásrészét, melynek
következtében a lakók elmondása alapján az épület szerkezetében károk keletkeztek, illetve az
építési munkálat folyamatában is kifogásokkal éltek annak minősége tekintetében.
Közös mindkét épületben, hogy az egyik az alatta lévőt nyomja, a másik a felette lévőt nyomja le,
ugyanis a 32. szám alatti építkezés esetében vélhetően a mélygarázs miatt elkezdett süllyedni az
ingadan. A lakók tudomása szerint statikust bérleltek fel, és folyik a vizsgálat. Repedések jelentek
meg az ingadan falán.
Megkérdezte Jegyző úrtól, hogy a Hivatal mit tud tenni az ügyben, hogyan tudja segíteni a lakókat,
hogyan tudja betartatni a hatályos jogszabályokat, hiszen senkinek nem áll érdekében az, hogy a
budavári lakók ingatlanában kár keletkezzen.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: nem az a kérdés, hogy a Hivatal hogyan tudja betartani a
jogszabályokat; a Hivatalnak be kell tartania a jogszabályokat. Tartózkodna attól a megállapítástól,
hogy a jogszabályok tartalmára vonatkozóan kritikát tegyen, de építésügyi jogszabályok esetében
ezt meg kell tennie, amire képviselő úr kérdése vonatkozik. Több panasz is érkezett több
építkezéssel kapcsolatban, melyeket soron kívül megvizsgált, illetve áttekintették azok hatósági
eljárási kérdéseit. Egyedi hatósági ügyben konkrét felvilágosítást nem tud adni, de általános
tájékoztatást igen. Ennek alapján elmondhatja, hogy ezekben az építkezésekben az építtető olyan
módosításokat tett, amelyeket a jelenleg hatályos építési jogszabályok nem kötnek engedélyhez. Az
a sajnálatos helyzet áll ezért fent, hogy a jegyző, mint az építéshatósági jogkör gyakorlója nincs
abban a helyzetben, hogy egyébként a tervtől eltérő módosításokat bármilyen építéshatósági
eljárással megakadályozza. Ennek az oka az, hogy az építéshatósági jogszabályok fellazultak, és ezek
a módosítások ma már nem engedélykötelesek. Megvizsgálták a konkrét panaszokat is, illetve
településképi szempontból is vizsgálja ezeket az önkormányzat. Az egyedi megkeresésekre reagálni
fognak, illetve észlelték, hogy ezekben a megkeresésekben, illetve panaszokban jelentős számban
olyan polgári jogi igények találhatóak, amelyben megadják a szükséges felvilágosítást a lakóknak.
Több eset kapcsán el kell azonban mondani, hogy azokban a hatósági eljárásban nem orvosolható
panaszokról van szó, hiszen szomszédjogi vagy olyan társasházi, polgári jogi kérdések okozzák a
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vitát, amelyeket építésügyi határozat nem dönt el. Például amikot egy ház tartószerkezetét egy másik
ház tartószerkezetéhez hozzákapcsolják, akkor a hatóság vizsgálhatja, hogy statikai, építésügyi
szempontból ez jogszerű-e, engedélyezhető-e, de a határozat is kimondja, hogy a polgári jogi
kérdést nem döntheti el a hatóság, hogy például a szomszédos ház lakóközössége ehhez adott-e
hozzájárulást. Ezért minden esetben megadják a lakóknak a tájékoztatást arról, hogy milyen
jogorvoslati eszközökkel élhetnek. Több esetben látta is, hogy a lakók éltek is ezen jogukkal.
Érkeztek olyan panaszok is, ahol nem az I. kerületi Önkormányzat az építéshatóság, melyekben
általános felvilágosítást tudtak adni.
Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy jelenleg van egy olyan törvénymódosító javaslatcsomag a
parlament előtt, amely ha elfogadásra kerül, akkor 2020. március 1-től az önkormányzatok, illetve
a jegyzők elveszítik építéshatósági jogkörüket. Addig rendelkezésre állnak a fenti eszközök, illetve
amennyiben szabálytalan építkezést tapasztalnak, az építésfelügyeleti hatóságnak építésrendészeti
eljárás megindítását kezdeményezik. Megköszönte az észrevételeket.
Általánosságban elmondta, hogy jelentős számban érkeznek képviselőktől olyan megkeresések,
amelyek konkrét hatósági ügyekre vonatkoznak — szociális ügy, építésügy és egyéb hatósági ügyek
tekintetében. Elmondta, azon a szigorú állásponton van, hogy a közigazgatási rendtartásról szóló
törvény szabályai alapján csak az abban foglaltaknak megfelelően adhatnak felvilágosítást a konkrét
egyedi ügyben, ezért azt tanácsolja, hogy amennyiben egy képviselő el kíván járni és betekinteni a
konkrét hatósági ügyekbe, akkor meghatalmazást kell kérnie a hozzá forduló állampolgártól, így
meghatalmazottként teljes körrel betekintést kaphat. A bejelentéseket vagy egyedi panaszként vagy
közérdekű bejelentésként kezelik, és amennyiben abban hatósági intézkedési kötelezettségük van,
azt a kollégái meg fogják tenni.
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. Jelezte, a következő ülés tervezett időpontja 2019. december 12.
Budapest, 2019. december 9.
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Tájékoztató a 2019. november 6 óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő
programjairól:
•

November 8-án egyeztetés a BKK-val és Volánnal Déli pályaudvarnál kialakítandó Volán
busz parkoló ügyében. Az Önkormányzat a jelenlegi tervezetet forgalmi és
környezetvédelmi okok miatt nem támogatja.

•

November 8-án szülői értekezletet a Dísz téri óvodában, amelyen téma a Dísz tér 2 szám
alá tervezett kormányzati beruházás volt

•

November 9-én, az Élet Napján a Budavári Önkormányzat is csatlakozott a „10 millió
Fa” elnevezésű civil kezdeményezéshez; a Képviselő-testület tagjai a Naphegy téren
közösen ültettek el egy japán akác fát, hogy felhívják a figyelmet a zöldterületek
fejlesztésének a fontosságára, a klímavédelemre, a klímabarát város kialakításának
lehetőségeire. Az eseményen Váradiné Naszályi Márta polgármester. Gelencsér Ferenc
alpolgármester, Csobánczy Gábor, Remenyik Ildikó és Zsitnyák János képviselők vettek
részt.
Az Önkormányzat a lakók kérésére megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy ha valaki
magánemberként is csatlakozna a kezdeményezéshez, a kerületben hol és hogyan tud fákat
ültetni. A részletekről az önkormányzat Facebook oldalán is tájékozódhatnak majd.

•

November 11-én tartották a Márai Sándor Estek sorozat következő előadását Ffirtling
István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész előadásában „Egy osztály tűnik el
szemünk előtt - Márai Sándor a polgárságról” címmel a Jókai Anna Szalonban.

•

November 12-én Váradiné Naszályi Márta polgármester személyes találkozón fogadta az
I. kerületi rendőrkapitányt.

•

November 13-án kéményomlás történt a Tárnok utca 14. számú házban. A gondot a
kémény korábbi fagysérülése okozta.
A helyszín megtekintése után elmondtam, hogy az önkormányzat az összes, a tulajdonában
álló ingatlan esetében kezdeményezni fogom a kémények felülvizsgálatát. A további
közvetlen omlásveszélyt a tűzoltók megszüntették. Személyi sérülés szerencsére nem
történt, egy autóban azonban kisebb károk keletkeztek.

•

November 16-án ünnepélyes kulcsátadó ceremónia keretében Tóth Krisztina költő-írótól
Berg Judit ifjúsági és meseíró veszi át a Döbrentei utcai Mesemúzeum és Meseműhely
kulcsát. A két József Attila-díjas szerző kedves meglepetéssel is készül az ünnepségre.

•

November 16-án és 17-én a The End-Záróbál című koncertsorozattal ér véget a Bem
Rockpart 50 esztendős korszaka a Budavári Művelődési Házban.

•

November 19-én Váradiné Naszályi Márta polgármester az I. kerületben épülő
kormányzati beruházásokról kérdezte a Várkapitányság Nonprofit Zrt vezetőjét. Madaras
Bence vezérigazgató a Dísz tér 2 számú telekre elképzelt, és még tervezés alatt álló, a
második
világháborúban
tönkrement
Külügyminisztérium
visszaépítésének
körülményeiről, illetve a már megvalósult Főőrségi épület, a volt királyi Lovarda, illetve
Stöckl-lépcső visszaépítéséről beszélt a polgármesternek.
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Ugyanezen a napon a Képviselő-testület tagjaival a Pallas Athéné Domus Animae
Alapítvány Uh utca 21. szám alatti “Bölcs Vár” elnevezésű épületében jártunk. Az épület
feladatairól és szerepéről tartott beszámoló után bejártuk az egész épületet. A tetőtérben
megmértem a beépített - a szomszédos épületek lakói által kifogásolt - gépészeti
berendezések zajszintjét.
•

November 20-án tartották Eckhardt Gábor zongoraművész sorozata, a „Vízizene”
következő estjét az „A Nap Földje” címmel, melyen két mexikói zenész, az énekes
Estefanía Avilés és a zongorista Sebastián Ramirez egy nagyszerű és színes dalest keretében
tisztelgett a 19-20. századi mexikói zeneszerzők géniusza előtt.

•

November 26-án „Pannonhalma szelleme” címmel Márai Szalont tartottak. Szigethy
Gábor vendégei ezúttal Dr. Várszegi Asztrik OSB c. culusi püspök, liptai Zsolt, a
Pannonhalmi Apátsági Pincészet borásza voltak.

•

November 24-én a Jókai Anna Szalonban Timkó János Pál zongoraművész koncertjére
került sor Jókai Anna Kossuth-nagydíjas írónő születésnapja tiszteletére.
Az esten bemutatásra került a Jávor Béla által összeállított és szerkesztett „Az én novellám”
című kötet, melyből Jókai Anna ajánlását és kedvenc novelláját felolvassa Herczegh Péter
színművész.
Ugyanezen a napon nyüt meg Virág Benedek Házban a „Szent Katalin és az ő Tabánja”
című kiállítás. A kiállítást megnyitotta: Hegyi Balázs plébános. Kurátor: Saly Noémi
irodalom- és helytörténész.

•

November 27-én a Fővárosi Közgyűlés ülésén képviselte Váradiné Naszályi Márta
polgármester a kerület érdekeit

•

November 30-án a Budavári Önkormányzat szeretettel hívja a környék lakóit, hogy idén
is elkészítsék közös bedehemünket az itt lakók és az erre járók örömére. Várjuk az
egyedülállókat, a párokat és a családokat is erre a hangulatos közösségi alkotó délutánra.
Barkácsoló kedveteket se hagyjátok otthon! Alapanyagokról és szerszámokról
gondoskodunk. A bedehemi figurák elkészítésében Kézműves Kinga lesz a segítségünkre,
szorgos kezű résztvevők munkáját a Kedves Krém és a Pékműhely támogatja.

•

Váradiné Naszályi Márta polgármester online fogadóórát tart saját Facebook oldalán
minden hétfőn délután

•

Váradiné Naszályi Márta folyamatosan találkozik a kerület lakóival.

Várható programok:
•

Adventi koncertek a Városházán:
-

December 2-án, advent első vasárnapján, 16— órától a Purcell Kórus és az Orfeo
Zenekar kamaraegyüttesének hangversenye kerül megrendezésre „Magyar barokk
zene Georg Christoph Strattnertől” címmel. Vezényel: Vashegyi György.
Köszöntőt mond: Jánosa Domokos plébános (Felsővízivárosi Szent Anna
Plébánia),
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-

December 8-án, advent második vasárnapján 16— órától Lovász Irén koncertjére
kerül sor „Égi hang” címmel. Közreműködik: Mizsei Zoltán és Ágoston Béla.
Köszöntőt mond: Molnár Péter református lelkész (Budai Református
Egyházközség),

-

December 15-én, advent harmadik vasárnapján 1602 órától Magyar! Bori és Kardos
Dániel különleges adventi jazz koncertjére kerül sor. Köszöntőt mond: Hegyi
Balázs plébános (Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia),
December 22-én, advent negyedik vasárnapján 16s2 órától Bogányi Gergely
zongoraművész hangversenyét tekinthetik meg az érdeklődők „Válogatás Chopin
és Liszt műveiből” címmel. Köszöntőd mond: Bence Imre lelkész (Budavári
Evangélikus Egyházközség).

-

•

December 2-án lesz 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 lesz.

•

December 4-én lesz Eckhardt Gábor zongoraművész sorozata, a „Vízizene” következő
estje, melynek témája Beethoven és Liszt kapcsolata lesz.

•

December 5-én, csütörtökön 18— órakor nyílik a Vámegyed Galéria új kiállítása „Itália
tájain” címmel. A tárlaton Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész
munkáival ismerkedhet meg a budavári közönség. A kiállítást megnyitja: Kiss B: Atilla
Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes, az Operett Színház főigazgatója. Köszöntőt mond:
Váradiné Naszályi Márta polgármester. Közreműködik: Kathy Horváth Lajos Érdemes és
Kiváló hegedűművész.
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2. sz. melléklet

Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Asszony

Az„l. Kerületi Lakosok Közössége" nevű „facebook"-csoport nevében a 2019. november 28-ra
összehívott nyilvános képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontjához kapcsolódóan a következő
nyilatkozatot tesszük, amit kérünk ezen napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólásként is figyelembe
venni.
Bevezetés:
Bevezetésként emlékeztetni szeretnénk Polgármester Asszonyt és képviselő testületet Polgármester
Asszonynak 2019. november 6-án elmondott szavaira, miszerint „a kerületben minden ember
egyenlő, nincs politikai megkülönböztetés, 25000 I. kerületi polgár számíthat rá és a képviselő
testületre."
Hozzászólásunkat Polgármester Asszony fent idézett kijelentésének szellemében fogalmaztuk meg.
Tömör Össszefoglaló:
Polgármester Asszony 11. napirendi ponti előterjesztését megfogalmazásában súlyosan és
egyoldalúan "pártpolitikainak" tartjuk, ami szerintünk a kerületi választópolgárok jelentős
kisebbségének (a legutóbbi választás során érvényesen szavazó 12.471 polgár 47.34%-ának) érzéseit
kifejezetten és szerintünk szándékosan sérti és figyelmen kívül hagyja, valamint érdekeit szerintünk
nem veszi figyelembe.
Kérjük Polgármester Asszonyt az előterjesztett határozati javaslat (1) visszavonására, illetve ha ezt a
képviselő-testület nem fogadja el akkor alternatívaként annak (2) módosítására.
Tételes Hozzászólás:

1. A 2018.évi XLIX törvény 17.§(1) bekezdése nem "önkényes" és nem "sérti a kerület
érdekeit" valamint nem "sérti az I. Kerület lakosai Magyarosrszág Alaptörvénye által védett
jogait."

2. Amennyiben Polgármester Asszony velünk ellentétben úgy gondolja, hogy valakinek a jogai
sérültek, akkor kérjük, hogy jogi álláspontját a magyar rendes bíróságok előtt érvényesítse.
Végső soron vitás kérdésekben a magyar bíróságok jogosultak dönteni és nem a
Polgármester Asszony.
3. Az október 13-i választások során a "kerület lakossága" nem "mondott nemet a kormány
terveire, amely minden erejével, és a helyben lakók érdekeinek semmibe véve egy
önkényesen megválasztott, a II. Világháboró előtti állapot helyreállítását akarja ránk
erőszakolni."
4. Az október 13-i választások során a "kerület lakossága" nem "fejezte ki egyértelműen azt,
hogy nem támogatja azt a törekvést, amely az utolsó talpalatnyi szabad területet is beépíti,
és visszaállítja a II. Világháború előtti állapotokat, valamint olyan kormányzati funkciókat
telepít a várba, amelyek kiszolgálására a terület nem alkalmas."
5. Az október 13-i választáson a kerületi választópolgárok 27.9%-a (6.025 választópolgár
szavazata a névjegyzékben szereplő 21.564 választópolgár százalékában kifejezve)

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

gondolkozhatott úgy, ahogy ezt Polgármester Asszony sugallja. 27.4% kifejezetten nem így
gondolkozik (5.904 Nagy Gábor Tamásra leadott érvényes szavazat 21.564 választópolgár
százalékában kifejezve), 44.7%-ról pedig nem tudjuk mit gondol erről a kérdésről, mert nem
szavazott.
28%-os politikai támogatottság mellet elvárjuk, valamint kifejezetten és határozottan kérjük,
hogy Polgármester Asszony ne használja a "kerület lakossága" kifejezést olyan vitás
kérdésekben, mint a 11. napirendi pont alatti előterjesztés és határozati javaslat.
Nem értünk egyet avval a határozati javaslattal, miszerint a Kormány "függessze fel a
Nemzeti Hauszmann Program keretében elindított, erőltetett és minden észérvet nélkülöző
restaurációs építkezéseket és ne indítson újakat."
Nem értünk egyet avval a határozati javaslattal, hogy Váradiné Naszály Márta arra kapjon
felhatalmazást, hogy a Nemzeti Hauszmann Program tervezési folyamatának
felfüggesztéséről tárgyaljon.
Véleményünk szerint a Nemzeti Hauszmann Program nem csak és nem elsősorban az I.
kerület belügye, hanem az egész ország ügye.
Mi I. kerületi lakosok, az ország összes lakójával szemben érzett felelősségünk tudatában
támogatjuk a Nemzeti Hauszmann Program-ot. Magyarország Kormánya a Magyar Állam
régi, kb. 70 éves múlasztásának tesz eleget a Nemzeti Hauszmann Program meghirdetésével
és finanszírozásával. Belátjuk, hogy a szovjet csapatok által megszállt országunk 1945 és 1989
között nem mindentől függetlenül és ezért nem szabad akaratából választott magának
kormányt. 1989. óta eltelt 30 év. Természetesen nem a Nemzeti Hauszmann Program volt a
legfontosabb intézkedés a mindenkori magyar kormányok részéről. A 2010. óta hivatalban
lévő kormány gazdaságilag mára eljutott egy olyan stabil szakaszba, hogy a Magyar Állam
ezen 70 éves adósságát törlessze. Ebben a céljában támogatjuk a Nemzeti Hauszmann
Program-ot.
Mi I. kerületi lakosok kérjük az ország lakosságának és Magyarország Kormányának
megértését, hogy a Nemzeti Hauszmann Program megvalósítása során az I. kerület
lakosságának igényeit és elvárásait is figyelembe kell venni. Bízunk benne, hogy kérésünk
megértő fülekre talál.
Mi I. kerületi lakosok kérjük Magyarország Kormányát, az I. kerület képviselő testületét és
Polgármester Asszonyt, hogy konstruktívan működjenek együtt annak érdekében, hogy a
Nemzeti Hauszmann Program megvalósítása során az I. kerületi lakosok érdekei is legyenek
figyelembe véve.
Mi I. kerületi lakosok kérjük Magyarország Kormányát, az I. kerület képviselő testületét és
Polgármester Asszonyt, hogy a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításával kapcsolatosan
helyezzenek különös hangsúlyt az I. kerületi lakosok előzetes és folyamatos tájékoztatására.

Mi I. kerületi lakosok felkérjük Polgármester Asszonyt, hogy a Nemzeti Hauszmann Program-al illetve
annak megvalósításával kapcsolatos tárgyalásai illetve minden megnyilatkozása során a kerület
lakosainak érdekeit fenti szellemben képviselje, azt ne gátolja.

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

JEGYZŐKÖNYV
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat főállású alpolgármesterének
megválasztásáról szóló titkos szavazásról

Készült: 2019. november 28-án, az I. kerületi Városháza fszt. 6. sz. irodájában
(1014 Bp. Kapisztrán tér 1.)
Jelen voltak a bizottság részéről:
Timár Gyula, elnök
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő
Varga Dániel, képviselő
Jegyzőkönyvvezető:

Lipták Noémi

A Szavazatszámláló Bizottság a szavazás megkezdése előtt az urnát megvizsgálta
és megállapította, hogy üres, majd lezárta azt.
A képviselők aláírásukkal igazolták a szavazólap átvételét, majd egyenként adták le
szavazataikat.
A szavazás lezárását követően, a szavazólapok átvételi jegyzéke alapján a Bizottság
megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 15-en adták le szavazatukat.
Az urna felnyitása és a szavazólapok megszámlálása után a Bizottság
megállapította, hogy az urnában lévő szavazólapok közül 15 érvényes volt.
CSOBÁNCZY GÁBOR a leadott 15 érvényes szavazatok közül 11 igen, 4 nem
szavazatot kapott.
A Bizottság megállapította, hogy Csobánczy Gábor megkapta a megválasztásához
szükséges minősített többséget.
Budapest, 2019. november 28.

