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Tisztelt Képviselő-testület!

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 l-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 ránk erőszakolni.
A választási eredmény egyértelműen megmutatta, hogy a Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete mire kapott mandátumot, és kötelességünk is élni ezzel a felhatalmazással.

Határozati javaslat
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, funkciótlan 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.

