Budapest Főváros I. Kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. december 12-én megtartott
9. ülésén hozott
HATÁROZATAI

A képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
201/2019. OC11.12.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatta Tímár Gyula
képviselő ügyrendi javaslatát, amely szerint a „Dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester
szabadságának megváltása” című előterjesztést ne tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
202/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 12-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodástól szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének a jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának megváltása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

Gelencsér Ferenc alpolgármester illetményének módosítása idegennyelv-tudási
pótlék megállapítására tekintettel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

feltételekről

szóló

10. A kerületi polgárőrség 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
11. Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti kiállásra
Előterjesztő: Varga Dániel képviselő
12. Előterjesztés a lakossági bejelentések fogadásáról
Előterjesztő: Molnárka Gábor képviselő
13. Előterjesztés a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések
felülvizsgálatáról, és a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli
meghallgatásáról
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
14. Budapest I. Szilágyi Dezső tér 6. szám alatti helyiség bérleti szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Budapest I. Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

16. Budapest I. Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Budapest I. Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. Budapest I. kerület Palota út 17. szám alatt nyilvántartott, Alagút tetején lévő étterem
bérleti idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Zárt ülésen:
1.

Fellebbezés elbírálása a Schilling és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft.
jogosulatlan közterület-használati ügyében
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

H. S.-né lakásfenntartási támogatási kérelmének elutasítása miatt benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet.

2.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (TI. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet.

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 2 nem szavazattal
megalkotja Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásának a
szabályairól szóló 18/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet.

4.

Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal megalkotja
a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 19/2019. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletet.

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
203/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati
rendelete alapján nyújtandó szénmonoxid érzékelő készülékek beszerzéséhez szükséges
felhalmozási célú 14 000 000 Ft előirányzatot az Önkormányzat 2019. évi költségvetésétől szóló
18/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet általános tartalékából biztosítja.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi
költségvetési rendelet soron következő módosításának előterjesztésekor az 1. pontban
meghatározottak átcsoportosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

5.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
204/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évre szóló
munkatervét jelen határozat melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

6.

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
205/2019. fXH. 12.1 önkormányzati határozata
az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
1. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési
tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése alapján az elterjesztés 3.
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja, a feladat ellátását a Bkr. 15. § (7) bekezdés a) pontja
alapján látja el.
2. A Bkr. 31. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület soron kívüli ellenőrzés végzését a 2020.
évi költségvetési év során kezdeményezi, felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a megfelelő
ellenőrzési kapacitást biztosítsa.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző

7.

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének a jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
206/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Váradiné
Naszályi Márta polgármester 2020. évi szabadságának ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. Január 2-3.,
2020. Január 6-10.
2020. Április 6-9.
2020. Július 27-31.
2020. Augusztus 11-31.
2020. Október 26-30.
2020. December 22-23.
2020. December 28-31.
Előre nem tervezett eseti jelleggel:
Összesen:
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző

2 munkanap
5 munkanap
4 munkanap
5 munkanap
14 munkanap
5 munkanap
2 munkanap
4 munkanap
10 munkanap
51 munkanap

8.

Dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának megváltása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
207/2019. fXIL 12.1 önkormányzati határozata
dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának a megváltásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdés b) pontja alapján dr. Nagy Gábor Tamás
2014 és 2019 között fel nem használt 37 nap szabadságát bruttó 1 762 051 forint összegben
megváltja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző

9.

Gelencsér Ferenc alpolgármester illetményének módosítása idegennyelv-tudási
pótlék megállapítására tekintettel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
208/2019, (XII. 12.) önkormányzati határozata
az alpolgármester illetményének módosítása idegennyelv-tudási pótlék megállapítására tekintettel
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gelencsér
Ferenc alpolgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (1)(9) bekezdése alapján 2019. november 6. napjától havonta mindösszesen bruttó 61 840 Ft
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
Határidő: 2019. december 12.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

10. A kerületi polgárőrség 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
209/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a kerületi polgárőrség 2020. évi támogatásáról
Budapest I. került Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
támogatja és elismeri a Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és
Természetvédő Egyesület munkáját (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 18., képviselője:
Hegedűs György), és növelni kívánja az önkormányzati támogatás mértékét. A képviselő-testület

felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a polgárőr egyesülettel, hogy
kidolgozásra kerüljön az önkormányzat és az egyesület közötü együttműködési megállapodás,
amely az általuk a kerület érdekében végzett munka elismerését megfelelő módon kifejezi.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

11. Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti
kiállásra
Előterjesztő: Varga Dániel képviselő
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
210/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti kiállásról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
Székely Nemzeti Tanács azon európai polgári kezdeményezését, hogy kezelje az Európai Unió
kohéziós politikájában kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai,
kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ennek
keretében felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, az Önkormányzat hogyan tudja a
rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon keresztül népszerűsíteni a kezdeményezést,
illetve miképpen tudna lehetőséget biztosítani arra, hogy a lehető legtöbb kerületi polgár
támogathassa azt aláírásával akár papír alapon, akár online formában.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

12. Előterjesztés a lakossági bejelentések fogadásáról
Előterjesztő: Molnárka Gábor képviselő
A képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
211/2019. fXH. 12.1 önkormányzati határozata
a lakossági bejelentések fogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
polgármestert arra, hogy kössön együttműködési megállapodást a járókelők.hu weboldalt
üzemeltető Járókelő Közhasznú Egyesülettel az Önkormányzat hatáskörébe tartozó lakossági
panaszok hatékony kezelésére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: polgármester

13. Előterjesztés a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések
felülvizsgálatáról, és a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli
meghallgatásáról
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
212/2019. tXIL 12.) önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések felülvizsgálatáról, és a Budavári
Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli meghallgatásáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a Budavári
Kapu Kft. ügyvezetőjét, soron kívül beszámoló készítésére kötelezi és egyben a soron következő
testületi ülésre meghívja. A beszámolóban a Képviselő-testület a következő adatokat várja:
a. A Budavári Kapu Kft. működésének rövid ismertetése
b. Beszámoló a Budavári Kapu Kft. gazdálkodásának 2019. évi állásáról, különös tekintettel a
2019. március 28-ai testületi ülésen elfogadott üzleti terv teljesítéséről, ennek körében:
1. az árbevételek részletezése és azok forrásának pontos megjelölése, a tényadatok
összehasonlítása az üzleti tervvel
ii. a költséggazdálkodás részletes ismertetése (anyag- és bérjellegű ráfordítások, létszám, tárgyi
eszközök)
c. A jelenlegi szerződések száma, a szerződések alapján kihelyezett kódolók száma, a kódolók
igénybevétele (kódolóra eső árbevétel) üzemeltetők szerinti bontásban
d. Azon szerződött partnerek listája, akik a 2019-és szerződésük alapján 2020 évre a szerződést
meghosszabbították.
e. Azon szerződött partnerek listája, akik a 2019. december 2-ai határnapot a szerződés
meghosszabbítására elmulasztották.
Határidő: a testületi ülésen — a feladat végrehajtásának határideje: következő testületi ülés
időpontja
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület kötelezi a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjét, hogy a fenti
d) pont szerint meghatározott partnerek szerződéseit a szerződésre irányadó határnapra (30 vagy
90 nap) mondja fel, és velük új szerződés kötését kezdeményezze, amelyben a mintaszerződés 3.
b) pontjában foglalt parkolási díjakat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint határozza
meg.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kötelezze a Budavári Kapu Kft.
ügyvezetőjét, hogy az 1. e) pont szerint meghatározott partnereket haladéktalanul értesítse, hogy
nyilatkozat hiányában a Budavári Kapu Kft. a parkolási szerződésüket 2019. december 31-ig
tekinti érvényben lévőnek, ezt követően csak a 2-es pontban részletezett új szerződési feltételek
elfogadása mellett köthetők újra a szerződések. Hívja fel egyúttal minden üzemeltető figyelmét,
hogy új szerződés hiányában a Budavári Kapu Kft. köteles visszavenni minden szerződéssel nem
rendelkező kódolót a mintaszerződés 2. pontjával összhangban.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

14. Budapest I. Szilágyi Dezső tér 6. szám alatti helyiség bétleti szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
213/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 6. (Corvin tér 7.) szám alatti helyiség bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
a Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 6. (Corvin tér 7.) szám alatti Hagyományok Háza által
bérelt 74 m2-es helyiségcsoport bérleti idejének meghosszabbításához 2 év határozott időtartamra,
2020. január 1-től 2021. december 31-ig, az alábbi bérleti díjakkal kereskedelmi és kulturális
tevékenység funkcióval.
év
2020
2021

emelés (%)
10
10

nettó bérleti díj (Ft/hó)
49 500
54 450

A bérleti díj összege magában foglalja az évi jegybanki alapkamat emelést is.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

15. Budapest I. Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
214/2019. ÍXII. 12.í önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület, Attila út 6.1. emelet 2. szám alatti, 3 szobás, 90 m2 alapterületű, komfortos lakást bérbe
adja H. I. részére 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó, 1 év határozott időre, költségelvű
lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 38 250 Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 48 578
Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

16. Budapest I. Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
215/2019. (XII. 120 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Attila út 10.1. emelet 2. szám alatti lakás bérleti idejének meghosszabbításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület, Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti, 3 szobás, 145 m2 alapterületű, komfortos lakást
bérbe adja B. K. részére 2020. február 1-től 2022. január 31-ig tartó, 2 év határozott időre, piaci
lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 87 965 Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 111 715
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)

17. Budapest I. Hegyalja út 5. HL emelet 14. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
216/2019. (XII. 12.Í önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület, Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti, 3 + 1 félszobás, 97 m2 alapterületű, komfortos
lakást bérbe adja D. L. K. részére 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó, 1 év határozott
időre, költségelvű lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 41 225 Ft/hó + ÁFA, azaz
bruttó52 356 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

18. Budapest I. kerület Palota út 17. szám alatt nyilvántartott, Alagút tetején lévő
étterem bérleti idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
217/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Palota út 17. szám alatt nyilvántartott, Alagút tetején lévő étterem bérleti
idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő, a Budapest I. kerület Palota út 17. szám 7130
helyrajzi szám alatti Manna Event Kft. által bérelt 300 m2-es vendéglátó helyiség bérleti
szerződésének megkötéséről egy év határozott időtartamra, 2020. január 1-től 2020. december 31ig, 994 250 Ft/hó + ÁFA (bruttó 1 262 697 Ft/hó) bérleti díj fizetése mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

ZÁRT ÜLÉS:

1.

Fellebbezés elbírálása a Schilling és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft.
jogosulatlan közterület-használati ügyében
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
218/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
a Schilling és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft. jogosulatlan közterület-használati ügyében
Fellebbezés elbírálásáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Schilling és Társa Építőipari
és Kereskedelmi Kft. (1118 Budapest, Kelenhegyi út 49., továbbiakban: Ügyfél) fellebbezésének
elutasítása mellett a jogosulatlan közterület-használat ügyében hozott 2019. október 8-án kelt
BDV/26473-8/2019 ügyiratszámú
elsőfokú határozatot helybenhagyja.
A másodfokú eljárásban eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viselésétől
nem szükséges rendelkezni.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél közigazgatási pert indíthat a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélnek a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelét
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesterénél (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.)
kell
benyújtania
elektronikus
úton.
A
keresetlevél
a
http: / /www2.budavar.hu/index. php?node=downloads&foldcr= 10 honlapon elérhető J03
nyomtatványon nyújtható be.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000
Ft, azaz harmincezer forint. A felet közigazgatási perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.
INDOKOLÁS
A Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői 2019. szeptember 11.
napján észlelték, hogy az Ügyfél, a Budapest I. kerület Logodi utca 56-58. szám előtti közterületen
felvonulási területet létesített 96 m2 alapterületen az ingatlanon végzett földmunkák zavartalan
elvégzése céljából. Az ellenőrzés során megállapításra került az is, hogy a felvonulási területen túl
egy építési tevékenységhez szükséges járművet (markológép) is a közterületen tárolnak. A
felvonulási terület és a markológép a közterületet 2019. szeptember 11. és 2019. szeptember 17.
napja között szakadatlanul foglalta.
A polgármester a 2019. október 8-án kelt BDV/26473-8/2019 sz. határozatával megállapította a
jogosuladan közterület-használatot a Budapest I. került Logodi utca 56-58. szám előtti
közterületen 80 m2 felvonulási terület és 1 db építési tevékenységhez használt munkagép
vonatkozásában a 2019. szeptember 11. és 2019. szeptember 17. közötti időszakra és 4 622 800
Ft közterület-használati díj megfizetésére kötelezte az Ügyfelet. Indokolásában kitért arra, hogy a
jogosuladan közterület-használat megállapításának alapja az volt, hogy az Ügyfél a közterület
rendeltetéstől eltérő használatát véglegessé vált közterület-használati hozzájárulás hiányában
kezdte meg.

Az Ügyfél a határozatot 2019. október 16. napján vette kézhez az ügyfélkapun keresztül és ellene
2019. október 22-én fellebbezést terjesztett elő. Fellebbezésében a közterület-használati díj
megállapításának jogalapját valamint összegszerűségét is vitatta.
Indokolásában kitért arra, hogy álláspontja szerint 24 m2 közterület vonatkozásában megillette őt
a kérelmezett jog gyakorlása figyelemmel arra, hogy a hatóság az ügyintézési határidőn belül nem
hozta meg a döntését. Előadta továbbá, hogy a közterületen tárolt lánctalpas munkagép nem
minősül építési tevékenységhez szükséges járműnek. Ezzel kapcsolatban kifogásolta azt is, hogy a
hatóság nem folytatott le bizonyítási eljárást a jármű tulajdonosa, üzembentartója valamint a
mérete tekintetében. Előadta továbbá azt is, hogy 2019. szeptember 16-án és 2019. szeptember
17-én veszélyelhárítási feladatokat végzett a területen, így arra az időszakra nem kell közterület
használati hozzájárulást kérni.
A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről
szóló 5/2018. (IV. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. § (1) bekezdés k) pontja
alapján felvonulási terület létesítéséhez valamint építési tevékenységhez szükséges jármű
közterületen történő használatához hozzájárulást kell kérni. Az Ör. 6. § (11) bekezdése alapján a
közterület rendeltetéstől eltérő célú használatát kizárólag véglegessé vált hatósági határozat
alapján lehet megkezdeni.
Az Ör. 17. § (1) bekezdés szerint, aki a közterületet
a) hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban
rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő, más tevékenység kifejtésére vagy a
hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületen használ,
b) e rendeletben tiltott területen vagy tiltott tevékenységet folytat,
c) a végleges közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési kötelezettségének
határidőben nem tett eleget
jogosuladan közterület-használatot valósít meg.
Az Ör. 17. § (2) bekezdése szerint, aki a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül
vagy az abban foglaltaktól eltérően használja köteles a közterület-használatot azonnali hatállyal
megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterületet eredeti állapotának megfelelően
helyreállítani, az elhelyezett dolgokat eltávoKtani. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos
az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére
elvégeztetheti.
Az Ör. 17. § (3) bekezdése szerint, aki a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül
vagy az abban foglaltaktól eltérően használja, a közterület-használati díj tízszereséig terjedő díj
megfizetésére kötelezhető a 3. mellékletben meghatározott díjtételek szerint, amíg a felszólításban
foglaltaknak eleget nem tesz, vagy az eredeti állapotot helyre nem állítja.
Az Ör. 3. melléklete mindkét esetben a megállapított közterület-használati díj tízszereséig terjedő
összegben határozza meg a jogosuladan közterület-használat esetén alkalmazandó közterület
használati díjat.
A 2019. szeptember 12. napján a közterület használatáról készített jegyzőkönyvből adatai alapján
az Ügyfél 96 m2 területen kerítette körbe a közterületet, hogy azt rendeltetéstől eltérően a saját
céljaira használja. Ezen a területen tárolta a földmunkák elvégzéséhez használt munkagépet is. A

fentiekből kitűnik, hogy a jogosulatlan közterület-használat mértékének a megállapítása során a 80
m2 felvonulási terület meghatározásakor nem került beszámításra az a közel 16 m2 terület,
amelyen a markológép állt.
Az Ör. nem tesz különbséget az építkezés során használt jármű illetve járműnek nem minősülő
munkagép között, így mindkét kategóriába tartozó gépek közterület-használata esetén azonos
díjtétel kerül meghatározásra.
Nem osztjuk az Ügyfél azon álláspontját, hogy megilleti őt a kérelmezett jog gyakorlása amiatt,
hogy a hatóság nem hozott döntést az ügyintézésre nyitva álló határidő alatt. A közterület
használati hozzájárulások elbírálása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Akt.) 41. §-ában meghatározott sommás eljárás keretein belül történik.
Jelen ügyben azonban az Ügyfél a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmét 2019.
szeptember 5. napján hiányosan (kitöltetlenül) terjesztette elő, így a sommás eljárás szabályai nem
voltak alkalmazhatók. Az ügy érdemi elbíráláshoz szükséges, hiányzó adatok pótlására 2019.
szeptember 9-én került sor. Azonban mind a teljes eljárás, mind pedig a sommás eljárás
alkalmazása során az ügyintézési határidő eredménytelen elteltével az ügyfelet kizárólag olyan
esetekben illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé
teszi.
A fentiek alapján az Ügyfél az általa kérelmezett 24 m2 területet sem használta jogszerűen a
véglegessé vált közterület-használati hozzájárulás hiányában.
Nem megalapozott az Ügyfél azon álláspontja sem, hogy a közterület használatára 2019.
szeptember 16. és 2019. szeptember 17. napján élet — vagy balesetveszély elhárítása céljából volt
szükség. A Budavári Önkormányzat által felkért talajmechanikai statikus szakértő előzetes
szakvéleménye szerint a kivitelező által megkezdett föld visszatöltés nem volt javasolt. A
veszélytelenítési munkák elvégzésre a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője
csupán a 2019. szeptember 24-én kelt BDV/26193-6/2019 számú határozatával kötelezte a
kivitelezőt.
Összegezve megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság eljárása és döntése jogszerű volt,
erre tekintettel a megalapozott elsőfokú határozat helybenhagyásáról döntött a Képviselő
testület.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi
CLXXX1X törvény 142/A. § (2) bekezdésén alapul, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a)
pontja határozza meg.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdése zárja ki.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdés alapján az ügyfél — az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések
kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható
döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a
fellebbezést elbírálták.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 13. § (3) bekezdés a) pontja, a 39. § (1) bekezdése valamint az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése
rendelkezik.

A Képviselő-testület a keresetindítás esetén fizetendő illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 45/A. § alapján adott tájékoztatást, az illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1)
bekezdése, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

2.

H. S.-né lakásfenntartási támogatási kérelmének elutasítása miatt benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
219/2019. fXH. 12.1 önkormányzati határozata
H
S
:né
szám alatti lakos lakásfenntartási
támogatási kérelmének elutasítása miatt benyújtott fellebbezéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy határoz, hogy H
S
né (született:
,
, anyja neve:
:)
szám alatti lakos (a
továbbiakban: Kérelmező) lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elutasítása miatt a
BDV/14861-2/2019. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését
elutasítja.
A másodfokú eljárásban eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről
nem szükséges rendelkezni.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél közigazgatási pert indíthat a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélnek a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelét
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesterénél (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtania. A keresetlevél elektronikus úton a
http: / /www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&foldcr= 10 honlapon elérhető J03
nyomtatványon nyújtható be.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás
Kérelmező 2019. július 8-ai érkeztetéssel lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet nyújtott be a
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatalhoz.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (2) bekezdése értelmében
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a háztartásában
az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át (2019. évben 85500 Ft), feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége
a háztartás havi összjövedelmének a 20 %-át eléri vagy meghaladja,
b) a kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, illetve
önkormányzati tulajdonú lakás bérlője.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha e rendelet másként nem rendelkezik, a pénzben
és természetben nyújtott ellátások megállapításánál az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításakor
jövedelemként kell figyelembe venni az Önkormányzat által az igénylő és a családtagjai részére
korábban megállapított pénzben és természetben nyújtott rendszeres ellátások havi összegét.
A tényállás tisztázása során megállapításra került, hogy Kérelmező egyedül él saját tulajdonú
lakásában, nyugdíjának havi összege 77440 Ft, továbbá a BDV/14862-2/2019. számú határozat
alapján 2020. június 30. napjáig szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásban
részesül havonta 10000 Ft összegben, így havi összjövedelme 87440 Ft. Kérelmező a
jövedelemhatár vonatkozásában nem felelt meg a jogszabályi előfeltételeknek - azt 1940 Ft-val
meghaladja - , ezért kérelme a 2019. július 12. napján kelt BDV/14861-2/2019. számú
határozattal elutasításra került.
Kérelmező az elutasító határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, melyben arra
hivatkozott, hogy egyetlen gyermeke munkanélküli, ezért nem számíthat a támogatására.
Megromlott egészségi állapota miatt testvére, gyermeke, illetve szociális gondozó segítségére
szorul. Gyakran kell orvoshoz járnia, de mozgáskorlátozottsága miatt csak taxival tud közlekedni.
Félévenként injekciót kell kapnia a csontritkulása miatt, a lakásban történő mozgásának
biztosításához, mindezek anyagilag nagyon megterhelik.
Kérelmező esetében a Rendelet 16. §-a méltányosság gyakorlására nem ad lehetőséget.
A Képviselő-testület a fenti tények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A határozat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. §-án, a Rendelet 30-32. §-ain és a 16. § (1) és (3) bekezdésein,
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 119. §-án alapul.
A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése és a 116. § (4) bekezdése, valamint a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, a 13. § (4) bekezdése
és a 39. § (l)-(2) bekezdései rendelkeznek.
A határozat tartalmára és formájára az Ákr. 81. § (1) bekezdése irányadó. Az eljárás indulásáról az
Ákr. 37. § (2) bekezdése, az ügyintézési határidőről az 50. §, a határozat véglegességéről a 82. §, az
eljárás költség- és illetékmentességről az Szt. 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.
A hatáskört és az illetékességet az Akr. 15-16. §-ai, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A.
§ (1) bekezdése, valamint a Rendelet 2. § (1-3) bekezdései, a 15. § (4) bekezdése és a 16. § (1) és
(3) pontjai állapítják meg.
k.m.f.
Váradiné Naszályi Márta s.k.
polgármester

dr. Tarjányi Tamás s.k.
jegyző

A kivonat készült: 2020. február 1-jén.
Hiteles:
dr. Tarjányi Tamás
jegyző ngj^beaújs megbízásából:
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. ÉVI MUNKATERVE
(A képviselő-testület a tendes üléseit két ülésszakban: február 1-jétől június 15-ig, valamint
szeptember 1-jétől december 15-ig, csütörtöki napon tartja az SZMSZ 16. § (2) és (4) bekezdése
alapján.)

2020. február
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
megalkotása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Javaslat a 2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Bp. I. Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendjéről, belépőjegy mértékéről,
valamint a kedvezményezettek körének megállapítása a 2020. évre
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

2020. március
Javaslat közművelődésről szóló helyi rendelet megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Javaslat pályázat meghirdetésére a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint
karitatív célok 2020. évi támogatására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Javaslat a 2020. évre I. kerületi köznevelési intézmények szakmai munkájával összefüggő
pályázat kiírására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Beszámoló a 2019. évi épület felújításokra vonatkozó pályázatok lebonyolításáról. Javaslat
a 2020. évi épület felújítási pályázatok kiírására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Beszámoló a 2019. évi épület felújítási hitel pályázatokról. Javaslat a 2020. évi épület
felújítási hitel pályázatok kiírására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A Budavári Kapu Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak 2019.
évi munkájáról szóló beszámoló
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Javaslat a Budavári Szent György díj és Budavári Szent Flórián díj adományozására

2020. április
Javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat klímastratégiájának
felülvizsgálatára
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Beszámoló az Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitánysága 2019. évi
munkájáról
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság
A katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos beszámoló
Beszámoló a társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2019. évi
pályázati támogatásáról, továbbá javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására
Beszámoló a közalapítványok 2019. évi tevékenységéről

Javaslat a Budavár Díszpolgára cím adományozására

2020. május
Javaslat a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének elfogadása, a
pénzmaradvány elszámolása, a 2019. évi vagyonkimutatás jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésének éves, valamint
a felügyelt szervek éves összefoglaló jelentései
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Az I. kér. Házgondnoksági Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Kapu Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelés a 2019. évről
A 2020. évi épület-felújítási pályázati támogatások elbírálása
Javaslat a Budavári Virág Benedek díj adományozására

2020. június
Közmeghallgatás

Kft.

2019.

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetői
pályázatának kiírása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Budavári Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budavári a Semmelweis Ignác díj adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Javaslat Budavárért Emlékérem adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Javaslat Tóth Árpád Műfordítói Díj adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2020. szeptember
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

2020. október

2020. november
Javaslat a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

A „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019
2023” felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2020. december
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság

