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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 39. § (1)
bekezdés a) pontja alapján önálló indítványt, határozati javaslatot nyújtok be a képviselő-testület
2022. május 12-i ülésére a rendelkezésemre álló körzetes képviselő keret felhasználására.
Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése alapján a rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet
felvenni, amelyet az ülés tervezett időpontját megelőző tizedik munkanapon 12 óráig a
polgármesternek papír alapon vagy elektronikusan benyújtottak.
Az előterjesztésemet ezért sürgősségi javaslatként kérem napirendre venni, és így tárgyalni. Az
SZMSZ 23. § (1) bekezdése alapján az ülés napirendjére sürgősségi javaslat alapján olyan
előterjesztés vehető fel, amelyet az előterjesztés benyújtására jogosult a benyújtási határidőt
követően, de legalább az ülést megelőző harmadik nap 12 óráig papír alapon vagy elektronikusan
a polgármesterhez benyújtott. A sürgősség okát az előterjesztésben az előterjesztőnek meg kell
jelölnie, továbbá azt a képviselő-testület ülésén a sürgősségi javaslat napirendre vételéről szóló
döntés előtt legfeljebb egy percben megindokolhatja.

A sürgősség okát ebben az esetben azzal indokolom, hogy 2022. május 2-án, az Országgyűlés
alakuló ülésének a napján vált egyértelművé, hogy országgyűlési képviselői eskümet letéve 2022.
május 19. napjával nyújtom be a lemondásomat az önkormányzati képviselői és alpolgármesteri
jogállásomról.
A körzetes képviselői keret felhasználása minden esetben a képviselő rendelkezése, valamint a
meghatározott cél szerinti szabályok betartása mellett történik.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (4) bekezdése alapján „az
egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalék” „Körzetes
képviselői keret” előirányzat felhasználásáról egy millió forint erejéig dönt”.
A Költségvetési rendelet 6. mellékletének 16. sora tartalmazza a tíz körzetes képviselő számára
rendelkezésre álló, mindösszesen tízmillió forint céltartalékot.
Döntésem alapján az időarányosan a rendelkezésemre álló keretet az I. kerületben működő, ahhoz
köthető alapítványok támogatására, valamint egy kutyás képzési program megvalósítására
szeretném felhasználni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem
ruházható át alapítványi forrás átvétele és átadása. Ezért szükséges az általam a képviselői keretből
megvalósítandó célhoz mindenképpen képviselő-testületi döntés, valamint a támogatási szerződés
megkötéséhez további döntés.
Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 4. § a) pontja alapján támogatásban
az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be.
Megkerestem a támogatni kívánt alapítványokat, egyeztettünk a támogatási célokról, ezeket az
alapítványok kidolgozzák és az Önkormányzathoz a Támogatási rendelet előírásainak megfelelően,
a rendelkezésükre álló keret erejéig benyújtják.
Ennek megtörténte után a Tisztelt Képviselő-testület határozatával dönt a konkrét támogatási
szerződés megkötéséről, felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, majd
a támogatott szervezetek a forrás felhasználását követően a szerződésben foglaltak szerint annak a
felhasználásával elszámolnak.
Az általam támogatni kívánt alapítványok és a támogatási összegek:
1.
Attila Közhasznú Alapítvány: 200 000 Ft,
(székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135-137., adószám: 19675864-1-41, nyilvántartási szám: 01-01
0002085)
Az Attila Közhasznú Alapítvány a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnáziumot
támogató alapítvány, amely a támogatási célt az iskola tevékenységéhez használhatja fel, amelyet az
alapítvány kérelmében pontosan meghatároz.
2.
Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány: 200 000 Ft
(székhely: 1125 Budapest, Galgóczy u. 19/B. I/2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási szám:
01-01-0005071) Az Alapítvány jelenleg is a Budavári Önkormányzattól bérelt helyiségben
működteti a központját, az Attila u. 123. szám alatt, ahol jelentős értéket létrehozva megítélésem

szerint egyedi kulturális, közművelődési feladatokra is alkalmas gyűjteményt, könyvtárat hoztak
létre.
3.
A keret harmadik részéből, 150 000 forintból egy három alkalmas kutyás kiképzés valósulhatna
meg a kerületben, amely a kerületi kutyatartók számára ingyenes volna (tervezett időpontok: 2022.
június 8. Virág Benedek Ház — elméleti képzés, gyakorlati időpontok: 2022. június 10. Vérmező,
2022. július 6. Vérmező). A programot Nyakas Gábor kutyatréner vezeti. A cél, hogy a gazdiknak
lehetőséget biztosítsunk, hogy a kutyatartás alapjait elsajátítsák és jobban megismerjék kutyájukat.
Természetesen ezzel reagálunk a kerületben felmerülő kutyás konfliktusokra és igyekszünk
oktatással segíteni a könnyebb együttélést. A képzésen részt vett kerületi lakosok oklevelet kapnak,
amely bár nem végzettséget tanúsít, de motivációként mindenképpen fontos.
Kérem képviselő-társaim támogatását abban, hogy a remélhetőleg általuk is elismert célok
érdekében a támogatási keretösszeget közös döntéssel a megüresedő önkormányzati képviselői
hely feltételezett betöltésének az időpontjáig fel tudjuk használni!
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A Költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az általános tartalék felhasználásáról esetenként
25 millió Ft összegig a polgármester dönt, azonban az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a jelen
előterjesztés szerinti döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa határozati javaslatomat!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT(OK)

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (__) önkormányzati határozata
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gelencsér Ferenc
alpolgármester kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
6. mellékletének 16. soráról 400 000 forintot átcsoportosít a Költségvetési rendelet 3.
mellékletének K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre — egyéb
civil szervezetek) sorára az alábbiak szerint:
- 200 000 Ft az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135
137., adószám: 19675864-1-41, nyilvántartási szám: 01-01-0002085) támogatására,
- 200 000 Ft a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány (székhely:
1125 Budapest, Galgóczy u. 19/B. I/2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási szám:
01-01-0005071) támogatására.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási szerződéseket a képviselő-testület a
támogatott szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek alapján külön döntésével köti
meg, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg felhasználásának 2022. december 31.
napjáig meg kell történnie.
Határidő:
2022. december 31.
Felelős:
Váradiné Naszályi Márta (Polgármesteri Hivatal útján)
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

II. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (__) önkormányzati határozata
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete Gelencsér Ferenc
alpolgármester kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
6. mellékletének 16. soráról 150 000 forint átcsoportosítására felhatalmazza Váradiné
Naszályi Márta polgármestert a Költségvetési rendeletben az önkormányzat kiadási kiemelt
előirányzatának megfelelő előirányzatára abból a célból, hogy a keretösszeg erejéig Nyakas
Gábor kutyatrénerrel három alkalmas, az I. kerületi lakosok számára ingyenes elméleti és
gyakorlati alkalmakból álló képzésre irányuló megbízási szerződést kössön.
Határidő:
2022. június 10.
Felelős:
Váradiné Naszályi Márta (Polgármesteri Hivatal útján)
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet és Gazdasági Iroda

