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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület
2020. évi első ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van és az
ülést megnyitotta.
Jelezte, a megelőző időszak eseményeiről és a következő időszak várható eseményeiről szóló
tájékoztatót a képviselők írásos formában fogják megkapni.
A napirend elfogadásával kapcsolatban megadta a szót dr. Tarjányi Tamás jegyző úrnak.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: jelezte, hogy a meghívóban szereplő 12. és 13. napirendi pont
visszavonásra kerül jegyzői észrevétel miatt. A jogi kérdés az, hogy az emMtett ingatlanok
vonatkozásában az önkormányzat elővásárlási joga fennáll-e. Ügyvédekkel egyeztetve arra az
álláspontra jutottak, hogy nem áll fenn az elővásárlási jog, tehát az önkormányzatnak nem kell
nyilatkoznia, az ingatlannyilvántartási bejegyzés az önkormányzat hozzájárulása nélkül is
megtörténhet. Fenti indokok alapján polgármester asszony részére törlése javasolta a két
napirendet.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ülésre egy sürgős képviselői előterjesztés érkezett,
melynek napirendre vételéről a képviselő-testület dönt. Címe: „Az „Ez a minimum!”
andkorrupciós minimumprogram kiegészítése: az Önkormányzat tanácsadóinak és külső
segítőinek nyújtott javadalmazások nyilvánossága”. Az előterjesztés a képviselők részére
kiosztásra került.
Szavazásra tette fel a sürgős előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2020. fii. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2020. február 20-i ülésének napirendjére felveszi a „Az „Ez a minimum!” andkorrupciós
minimumprogram kiegészítése: az Önkormányzat tanácsadóinak és külső segítőinek
nyújtott javadalmazások nyilvánossága” című sürgős előterjesztést.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: javasolta, hogy a sürgősséggel felvett előterjesztést a
17. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő-testület.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a sürgős előterjesztéssel kiegészített
napirendi javaslatot azzal a módosítással, hogy a meghívóban szereplő 12. és 13. napirendi javaslat
visszavonásra kerül.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2020. III. 20.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 20-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018.
(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosítása és annak
egységes szerkezetbe foglalt elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

Határozati javaslat felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok
megválasztás ára
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

A Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendje, a belépőjegy
mértéke és a kedvezményezettek körének megállapítása a 2020. évre
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

2020. évi oltásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Dr. Csupor Emőke háziorvos praxisprivatizáció iránti kérelem ügye
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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9.

Budai Református Csillagvitág Családi Bölcsőde ellátási szerződés
meghos s z abbítás a
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

10. Malvin Ház Családi Bölcsőde ellátási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2020.
évi nyári zárási terve, és „A Bölcsődék Napja” 2020. április 21-i
megtartása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
12. Budapest I. kerület Fő utca 1. szám 14402 helyrajzi szám alatti
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása (Az előterjesztést az
előterjesztő visszavonta!)
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. Budapest I. kerület, Fő utca 6., Hunyadi János út 3. földszint 1. szám,
14335/0/A/17 helyrajzi szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlás jog
gyakorlása (Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta!)
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. Budapest I. kerület, Batthyány tér 4. I. emelet 14.
lakásbérleti jogviszonyának pénzbeli megváltása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

szám alatti

15. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának a
megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A nyári és a téli igazgatási szünet elrendelése a Budapest Főváros I.
kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
17. Az „Ez a minimum!” antikorrupciós minimumprogram kiegészítése: az
Önkormányzat tanácsadóinak és külső segítőinek nyújtott javadalmazások
nyilvánossága
Előterjesztő: Csobánczy Gábor alpolgármester, Gelencsér Ferenc József
alpolgármester. Kovács László György képviselő. Molnárka Gábor Zoltán
képviselő, Tölcsér Borbála képviselő, Varga Dániel képviselő, Zsitnyák János
Bálint képviselő
18. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Zárt ülésen:
1. R. L. egyéni vállalkozó közterület-használat
fellebbezésének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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ügyében

benyújtott

2.

1.

Egyes
önkormányzati
ingatlanok
bérbeadási
meghatározásáról szóló döntés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

feltételeinek

a

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése alapján a polgármester a jegyző által előkészített
költségvetési rendelet-tervezetet minden évben február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alapján a költségvetési rendelet tervezetét a
képviselő-testület ülésére az ülést megelőző nyolcadik munkanapon kell beterjeszteni. Ezen
jogszabályi kötelezettségeinek a polgármester 2020. február 10-én eleget tett.
A rendelet-tervezethez képviselői módosító javaslat került beterjesztésre, melyet a bizottságok
megtárgyaltak. Továbbá a bizottsági üléseken elhangzottak alapján előterjesztői módosító
indítvány is benyújtásra került, melyet a képviselők az ülés előtt megkaptak.
A rendelet-tervezet szövegének korrekciója céljából benyújtott indítvány jellemzően kodifikációs,
technikai módosításokat tartalmaz, valamint a katasztrófavédelem megkeresése alapján egy
kiegészítésről, melynek következtében 1 millió forinttal emelkedik a központi költségvetési
szervek támogatása előirányzat. Három sor a szövegében módosul változadan előirányzat mellett:
a „Kutyás gyermek játszótér” előirányzat megnevezése „Kutyás agility park”, a „Női krízisszálló
kialakítása és éves működtetési keret” előirányzat megnevezése „Női krízisellátás együttműködési
kerete a budai kerületekkel” és a „Társadalmasítás! tartalék” „Társadalmi innovációs műhely és
vállalkozói fórum” megnevezése „Társadalmi innovációs központ és közösségi műhely”
megnevezésre változik.
A beérkezett képviselői módosító indítványt a bizottságok megtárgyalták és eltérő módokon
fogadták el.
A vitát megnyitotta. Kérdés, hozzászólás nem lévén, elsőként a módosító indítványokat tette fel
szavazásra.
A képviselői módosító indítványok közül az első az „Okospadok” javaslata, amelyet az
„Utcabútorok” sor csökkentésével javasolnak elfogadni. A javaslatot valamennyi bizottság
támogatta, amit előterjesztőként befogad.
A második a „Szelektív köztéri hulladékgyűjtők’’ javaslata, melyet az „Utcabútorok” sor
csökkentésével javasolnak elfogadni. Ezt a javaslatot is valamennyi bizottság támogatta, amit
előterjesztőként befogad. A két módosításról tehát szavazniuk nem kell.
A harmadik a „Köztéri illemhelyek javítása és fenntartása” sor létrehozása „Kutyás agility park”
sor összegének csökkentésével javasolnak elfogadni. Előterjesztőként azt javasolja, hogy „Köztéri
illemhelyek javítása és fenntartása” sor kerüljön bele a költségvetésbe, de az „Általános tartalék”
terhére.
Szavazásra tette fel a harmadik képviselői módosító javaslatot az ismertetett előterjesztői
módosítással.
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A képviselő-testület 12 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2020. (II. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

2020.

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet „8. Tartalékok” melléklete
„Általános tartalék” összege 6.000c Ft-tal csökken és a „6. Beruházás, felújítás”
mellékletben új, nevesített előirányzatként „Köztéri illemhelyek javítása és
fenntartása” megnevezésű sor keletkezik ó.OOOe Ft összeggel.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a negyedik képviselői módosító javaslat a „Szeder
lépcső kutyafuttató körbekerítése” sor elhelyezése a „Kutyás agility park” sor összegének
csökkentésével. Előterjesztőként azt javasolta, hogy a sor az „Utcabútorok” sor terhére kerüljön a
költségvetésbe.
Szavazásra tette fel a negyedik képviselői módosító javaslatot az ismertetett előterjesztői
módosítással.
A képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2020. (II. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet „6. Beruházás, felújítás”
melléklete „Utcabútorok” sorának összege 2.500e Ft-tal csökken és a „6. Beruházás,
felújítás” mellékletben új, nevesített előirányzatként „Szeder lépcső kutyafuttató
körbekerítése” megnevezésű sor keletkezik 2.500e Ft összeggel.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ötödik képviselői módosító javaslat a „Közösségi
kert tervezése, kivitelezése, fenntartása” sor elhelyezése a „Női krízisszálló kialakítása és éves
működtetési keret” sor összegének csökkentésével. Előterjesztőként támogatja az új sor
elhelyezését, de javasolta, hogy ez az „Általános tartalék” terhére történjen meg.
Szavazásra tette fel az ötödik képviselői módosító javaslatot az ismertetett előterjesztői
módosítással.
A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2020. fii. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
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2020.

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet „8. Tartalékok” melléklete
„Általános tartalék” összege B.OOOe Ft-tal csökken és a „6. Bemházás, felújítás”
mellékletben új, nevesített előirányzatként „Közösségi kert tervezése, kivitelezése,
fenntartása” megnevezésű sor keletkezik 8.000e Ft-tal összeggel.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a hatodik képviselői módosító javaslat a „Közösségi
könyves szekrények” sor elhelyezése a „Női krízisszálló kialakítása és éves működtetési keret” sor
összegének csökkentésével. Befogadja a javaslatot, de az „Utcabútorok” sor terhére.
Szavazásra tette fel a hatodik képviselői módosító javaslatot az ismertetett előterjesztői
módosítással.
A képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2020. fii. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

2020.

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet „6. Beruházás, felújítás”
melléklete „Utcabútorok” sorának összege 4.500e Ft-tal csökken és a „6. Beruházás,
felújítás” mellékletben új, nevesített előirányzatként „Közösségi könyves szekrények”
megnevezésű sor keletkezik 4.500e Ft összeggel.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a hetedik képviselői módosító javaslat a „Képviselői
irodák felújítása” sor összegének növelése az „Általános tartalék” terhére, amely javaslatot
valamennyi bizottság támogatta, és amelyet előterjesztőként befogad, ezért arról nem kell
szavazniuk.
A nyolcadik képviselői módosító javaslat „Részvételi költségvetés” sor „Általános tartalék” sorba
való visszahelyezése. Előterjesztőként az a javaslata, hogy a sor maradjon a költségvetésben.
Rendkívül fontosnak tartja, hogy legyen a költségvetésben egy olyan keret, amelynek az
elköltéséről a budavári polgárok dönthetnek. Ez az innováció a 21. századi önkormányzatiság és
demokrácia nagyon fontos eszköze. Reménykedik abban, hogy a 10 millió forintot a lehető
legjobban fogják tudni elkölteni a kerületi polgárok bevonásával, az ő javaslataik alapján,
véleményüket kikérve.
Szavazásra tette fel a nyolcadik képviselői módosító javaslatot az ismertetett előterjesztői
módosítással.
A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2020. (IL 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
7

2020.

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet „8. Tartalékok” melléklet „II.
Céltartalékok — Társadalmasítás! tartalék” rovatán belül nevesített előirányzatként
szerepeljen a „Részvételi költségvetés” 10.000c Ft összeggel.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a kilencedik képviselői módosító javaslat a
„Társadalmi innovációs műhely és vállalkozói fórum” sor - melynek elnevezése „Társadalmi
innovációs központ és közösségi műhely” lenevezése módosult „Általános tartalék” sorba való
visszahelyezése.
Elmondta, hogy nagyon előremutató elgondolásnak találja, számos környező kerületben
működnek ilyen közösségi műhelyek és civil, társadalmi, innovációs központok, például a
Hegyvidéki Önkormányzatnál. Nyugat-Európa számos nagyvárosában ezek a helyi közösségi élet
szervező egységei. Nagyon sok mindent lehet bennük végezni; kerékpárszereléstől kezdve
varráson át közösségi események tartásáig, illetve erre való oktatások is zajlanak a hasonló
műhelyekben. Kérte, hogy ezt az innovatív projektet hozzák létre a kerületben is.
Szavazásra tette fel a kilencedik képviselői módosító javaslatot az ismertetett előterjesztői
módosítással.
A képviselő-testület 10 igen,
határozatot hozta:

2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2020, III. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet „8. Tartalékok” melléklet „II.
Céltartalékok — Társadalmasítás! tartalék” rovatán belül nevesített előirányzatként
szerepeljen a „Társadalmi innovációs központ és közösségi műhely” ó.OOOe Ft
összeggel.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet a fentiekben
elfogadott, valamint az előterjesztői módosító indítványban szereplő módosításokkal.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018.
(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést megtárgyalta az Idegenforgalmi
Bizottság és nem javasolta elfogadásra a rendeletalkotási javaslatot. A Gazdasági és Jogi Bizottság,
valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és azzal javasolta
elfogadásra a rendeletalkotási javaslatot, hogy az 1. melléklet „IV. Rendezvényekhez és egyéb,
szórakoztató tevékenységhez kapcsolódó közterület-használat” táblázatának „9. Etelosztás”
sorában a „II. minősített övezet” esetében is a „tiltás” szó szerepeljen. A javaslatot
előterjesztőként befogadja.
Az új közterület-használati koncepció elkészültéig a hatályos közterület-használati rendelet
hatásköri szabályokra, eljárási határidőre, valamint a közterület-használati díjakra vonatkozó
rendelkezéseinek módosítása elengedhetetlenné vált. Az eljárási határidők jelenlegi szabályai a
bizottsági hatáskör miatt nem tarthatók, így szükséges azok módosítása annak érdekében, hogy a
határozatok meghozatalának folyamata jogszerű legyen. Mivel normatív rendeleti szabályozásról
van szó, nincs mérlegelési lehetőség, az a legegyszerűbb, ha minél gyorsabban ki tudják adni az
állampolgároknak ezeket az engedélyeket.
A közterület-használati díjak meghatározásának átfogó szabályozására utoljára 2014-ben került
sor és az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott díjtételek aránytalanul alacsonyan
vannak meghatározva. Ezt abból is láthatják, hogy például építkezés során nagyon nagy
területeket hosszú ideig használnak a kivitelezők azért, mert számukra ez nagyon olcsó és sokkal
egyszerűbb, mint jó szervezéssel felgyorsítani az építkezést. Ez a kerület lakosságának a terhére
van. A rendelettel tehát a táblázatot módosítanák, illetve módosításra kerülne néhány hatásköri
szabály is. A közterületeiket eddig nagyon olcsón adták ki, pedig nagyon értékes helyen vannak, és
eenél sokkal többet érnek. A közterület-használati díjakból tudják a közterületeiket fenntartani,
takarítani, jókarban tartani, ezért szükségük van erre a bevételre.
Varga Dániel, képviselő: mivel az hangzott el, hogy a rendelet a későbbiekben vissza fog
kerülni a testület elé, ezért van egy jövőbemutató javaslata. A Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság ülésén tárgyalták az elektromos bérrollerek kérdéskörét. Szeremék
elérni azt, hogy az I. kerületben az elektromos bérrollerek eltűnjenek a járdákról — elsősorban a
szűk járdákról - és minél kisebb számban akadályozzák a közlekedőket. Célszerű lenne a rendelet
újra alkotása során díjtételként az elektromos bérrollereket is elhelyezni, tekintettel arra, hogy
közterületi értékesítés formájában kerül bérbeadás útján a felhasználókhoz. Bízik abban, hogy a
kérdést megnyugtatóan rendezni tudják és a kerületi utcáin kevesebb lesz ilyen eszköz, és nem
akadályozzák majd a közlekedőket.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: fontos gondolat, mindenképpen foglalkozni kell a
témával az új rendelet megalkotásakor.
Dr. Sándor Pétemé, képviselő: mivel elhangzott, hogy a jövőben új szabályozásra kerül sor,
ezért szükségtelennek tartják, hogy most a témát napirendi pontként tárgyalják.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra
tette fel az előterjesztőként befogadott bizottsági módosító javaslattal kiegészített rendeletalkotási
javaslatot.

9

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 3 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről
szóló 5/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

3.

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
A szociális ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek alapján indult közigazgatási hatósági
eljárások egyszerűbbé tétele, az ügyintézési határidők lerövidítése és a döntések gyorsabb
meghozatala, a hatékonyabb segítségnyújtás érdekében szükségessé vált a helyi szociális rendelet
módosítása. A rászoruló családok nagyobb mértékű és hatékonyabb támogatása érdekében a
jövedelmi határok emelése és egységessé tétele, valamint a vagyoni feltételek törlése is indokolttá
teszik a rendelet módosítását. A bölcsődei ellátásra vonatkozó rendelkezések közül hátrányt jelent
az a jelenleg hatályos rendelkezés, amely szerint a bölcsődei ellátást meg kell szüntetni testvér
születése után, a szülés utáni 60. nappal. A rendeletben a javaslat szerint ez törlésre kerül.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

4.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó
és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosítása és annak egységes
szerkezetbe foglalt elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Gazdasági és Jogi Bizottság,
valamint a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Az önkormányzat tulajdonában álló, a GAMESZ üzemeltetésében lévő Árnyas Sziget Ifjúsági
Tábor, közismert nevén Korányi Tábor haszonszerzés céljából történő bérbeadása miatt
szükségessé vált a GAMESZ alapító okiratának módosítása. Az alapító okirat jelenleg a
GAMESZ alaptevékenységét tartalmazza, azonban az ifjúsági tábor haszonszerzés céljából
történő bérbeadása miatt szükséges a vállalkozási tevékenység felvétele is.
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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
9/2020. ('ll. 20.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet Alapító Okiratának módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalt
elfogadásáról.
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet Alapító Okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és
a 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okiratok Magyar
Államkincstárhoz történő továbbítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

Határozati javaslat felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok
megválasztására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta
és a javasolt személyekre vonatkozó adatok hiányában nem hozott döntést. A Gazdasági és Jogi
Bizottság az adatok ismeretben elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Az előterjesztés a három 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására, valamint új tagok megválasztására tesz javaslatot. A
Házgondnoksági Kft. felügyelőbizottsága tagjainak megbízatása 2019. június 30-án megszűnt,
ezen időponttól számítva a társaság működése nem volt a törvénynek megfelelő.
A napirendi ponthoz előterjesztői kiegészítő indítvány készült, mely tartalmazza a javasolt
személyeket, és amelyet a képviselők megkaptak. A kft-k felügyelőbizottságába a kiosztott
indítványban szereplő személyeket javasolja megválasztani.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2020. fii. 20.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról, az I. kerületi
Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásáról, a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt
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Felelősségű Társaság
megválasztásáról

felügyelőbizottsági

tagjainak

visszahívásáról

és

új

tagok

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Budavári
Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli
tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottságból visszahívja dr. Simon Tibor Adámot, Dávid
Klárát és Horváth Orsolya Zsófiát.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Budavári Kapu
Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüh tagja a
gazdasági társaság felügyelőbizottsága tagjának 2020. február 21-től 2025. február 20-ig
terjedő időtartamra megválasztja Dőri Tamást (lakcím: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 65.) és
Mészáros Csabát (lakcím: 2040 Budaörs Sirály u. 7.). A felügyelőbizottság elnökének
megválasztja Büttl Ferencet (lakcím: 1074 Budapest, Szűz u.3.).
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint az I. kerületi
Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság
felügyelőbizottsága tagjának 2020. február 21-től 2025. február 20-ig terjedő időtartamra
megválasztja Lengyel Szilviát (lakcím: 2100 Gödöllő, Dessewffy Arisztrid u. 32.) és
Tölgyszéki-Papp Attilát (lakcím: 1012 Budapest, Attila út 119.). A felügyelőbizottság
elnökének megválasztja Pass Dániel (lakcím: 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 66.).
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Budavári
Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli
tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottságból visszahívja Czirók Pétert, Mátéffyné Gál
Zita Erzsébetet és Kivágó Pétert.
5. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Budavári
Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a
gazdasági társaság felügyelőbizottsága tagjának 2020. február 21-től 2025. február 20-ig
terjedő időtartamra megválasztja Czirók Pétert (lakcím: 1015 Budapest, Toldy F. u. 5.) és
Völgyi Pétert (lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. 2/22.). A felügyelőbizottság
elnökének megválasztja Kivágó Pétert (1237 Budapest, Őrgébics u. 6. 2/7.).
6. A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a mindenkori képviselői alapdíj összegében, a
felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapdíj 30%-ában állapítja meg azzal,
hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
történhet.
7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági társaság vezető
tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz történő
bejelentéséről.
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6.

A Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendje, a belépőjegy
mértéke és a kedvezményezettek körének megállapítása a 2020. évre
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Gazdasági és Jogi Bizottság,
valamint a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület dönt a Halászbástya nyitva tartásáról és a belépőjegyek áráról, valamint a
kedvezményezettek köréről. A korábbi évek tapasztalatai alapján a nyitvatartási időt nem célszerű
megváltoztatni.
Az idei szezonban a Halászbástya kilátóterasz beléptetéséből az önkormányzatnak nettó 283
millió Ft bevétele volt. Kezdeményezi ezért, hogy a továbbiakban a teljes nettó bevételt a
Halászbástya és környékének felújítására fordítsa a kerület, továbbá hogy a Halászbástya felső
kilátó szintjére való beléptetés érdekében a kerület kössön megállapodást a Mátyás-templom
Gondnokságával.
Javasolta, hogy 2020. évben is csatlakozzanak a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft. Budapest Kártya programjához és a Budapest Kártyával rendelkezőnek
10% kedvezményt biztosítsanak a belépőjegy árából.
Javítani szükséges a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezetben a Mátyás-templom
Gondoksága képviselőjének. Süllei Lászlónak a titulusát, mely tévesen „gondnok”-ként került
feltüntetésre, helyesen „plébános”.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, egyesével szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2020. fii. 20.) önkormányzati határozata
a Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendjéről, a belépőjegy mértékéről és a
kedvezményezettek körének megállapításáról 2020. évre
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászbástya nyitva tartását és a belépőjegyek árát az alábbiak szerint állapítja meg a 2020.
évre vonatkozóan:
A nyitvatartási idő folyamatos működéssel:
2020. március 16-tól április 30-ig:
2020. május 1-től október 15-ig:
2020. október 16-tól december 23-ig

9 órától 19 óráig,
9 órától 20 óráig.
9-órától 19 óráig

Halászbástya felső kilátó szintjére való belépésre jogosító
teljes árú jegy ára:
1000 Ft
50 %-os kedvezményes jegy ára:
500 Ft
Az állami és nemzeti ünnepeken, augusztus 20-án, október 23-án a belépés díjmentes.
A 14 év alatti gyermekek és a diákigazolvánnyal rendelkező diákok, Magyarország és az
Európai Unió tagországainak nyugdíjas állampolgárai 50%-os kedvezményes belépőjegyet
fizetnek.
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Nem kell belépőjegyet fizetnie:
- a 6 éven aluli gyermekeknek és óvodás csoportokat kísérő pedagógusoknak,
- a diákcsoportokat kísérő pedagógus igazolvánnyal rendelkező személynek (10
főként 1 fő kísérőnek ingyenes a belépés a csoporttal),
- a mentők, a katasztrófavédelem szerveinek, tagjainak munkavégzése közben,
- a Polgármesteri Hivatal hivatalos személyeinek hivatalos ügyben való eljárása
esetén,
- a műemlékvédelmi hatóság hivatalos személyeinek, hivatalos ügyben való
eljárás esetén,
- arcképes idegenvezetői igazolvánnyal rendelkező idegenvezető, aki 5 főt
meghaladó csoportot vezet,
- a Halászbástya felújítását végző szakembereknek, munkavégzés céljából,
előzetes bejelentés alapján
- rokkantsági járadékban, - ellátásban, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesülőknek, hadigondozottaknak,
- mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyeknek,
- az egyedi azonosítóval ellátott I. Kerület Kártya tulajdonosainak.
Határidő: 2020. március 1.
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
12/2020. fii. 20.1 önkormányzati határozata
a Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendjéről, a belépőjegy mértékéről és a
kedvezményezettek körének megállapításáról 2020. évre
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Halászbástya felső kilátó szintjére való beléptetés érdekében megállapodást köt a Mátyás
Templom Gondnokságával az előterjesztés melléklete szerint, és a tevékenységből befolyó
teljes nettó (költségek levonása utáni) bevételt a Halászbástya és környékének felújítására
fordítja.
Határidő: 2020. március 1.
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
13/2020. fii. 20.1 önkormányzati határozata
Megállapodás a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal a Budapest Kártya programhoz való csatlakozásról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy megállapodást kössön a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest Kártya programhoz
való csatlakozásról a 2020. évi szerződéses időszakban. A Budapest Kártyával rendelkező
látogatók 10 %-os kedvezményt érvényesíthetnek a Halászbástya felső kilátó terasz
belépőjegy árából.
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Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

7.

2020. évi oltásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulmrális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Az előterjesztés három oltás típusról szól, de miután a mai ülésen elfogadásra került az
önkormányzat 2020. évi költségvetése, egy negyedik típusra is lesz keretük; a meningococcus
elleni védőoltásra, melyre vonatkozó szerződést egy következő testületi ülésen tárgyalja majd a
képviselő-testület.
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
14/2020. III. 20.1 önkormányzati határozata
a 2020. évi oltásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötéséről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
továbbra is biztosítja a szociális és gyermekjóléti pénzbek, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 45. § (1)
bekezdésében meghatározott humán papillomavirus által okozott méhnyakrák elleni, a
rotavírus-fertőzés okozta megbetegedés ellent és a pneumococcus fertőzés elleni
védőoltásokat.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal (cg: 01-09-883967, adószám:13999034-2-42, székhely: 1106
Budapest, Kábái utca 2., képvisek: Kovács Péter ügyvezető igazgató) együttműködési
megállapodásokat köt a rotavirus okozta fertőzések, valamint az invazív pneumococcus
fertőzések és a humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzések megakadályozására.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között létrejövő az
előterjesztés 1. mellékletét képező humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzések
megakadályozására vonatozó együttműködési megákapodást és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között létrejövő az
előterjesztés 2. mellékletét képező rotavirus okozta fertőzések megakadályozására
vonatozó együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
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5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között létrejövő az
előterjesztés 3. mellékletét képező invazív pneumococcus okozta fertőzések
megakadályozására vonatozó együttműködési megállapodást és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
6. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az oltások átvételével, valamint tárolásával kapcsolatosan
egyeztetéseket folytasson és döntsön az oltások átvételével, tárolásával megbízott
személyről.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

8.

Dr, Csupor Emőke háziorvos praxisprivatizáció iránti kérelem ügye
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Dr. Csupor Emőke 1990 óta közalkalmazott háziorvos a Budavári Egészségügyi Szolgálatánál,
jelenleg is ellátja a Zsolt utcai rendelőben a 7. sz. körzet szerinti lakosokat. 2020. január 6-án kelt
levelében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a területi
ellátást vállalkozási formában folytassa. A javaslat az előszerződés és a feladat-ellátási szerződés
elfogadására tesz 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
15/2020, (II. 20,1 önkormányzati határozata
MED-Quartette Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel történő egészségügyi alapellátásra
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti 7. sz. körzet ellátását vállalkozásba
adja a MED-Quartette Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére (cg: 0109890016, adószám:
14124442-141, székhely: 1028 Budapest, Kilincs utca 11. képviseli: Dr. Csupor Emőke
háziorvos).
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Csupor Emőke
közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, amint a szakhatóság által jóváhagyott engedély
véglegessé válik.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
MED-Quartette Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vei a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre
vonatkozóan feladat-ellátási előszerződést köt és elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét
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képező feladat-ellátási előszerződést, valamint felhatalmazza a polgármestert a feladat
ellátási előszerződés aláírására.
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
MED-Quartette Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vei területi ellátási kötelezettség mellett a
7. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan 2020. április 1. napjától 2025. március
31. napjáig feladat-ellátási szerződést kíván kötni.
5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztés 2. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést és felhatalmazza a
polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására a szükséges engedélyek beszerzését
követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

9.

Budai Református Csillagvirág Családi Bölcsőde
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

ellátási

szerződés

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport 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
16/2020. (IL 20.1 önkormányzati határozata
Budai Református Egyházközséggel történő gyermekjóléti napközbeni ellátás keretében
családi bölcsődei feladatellátásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budai Református Egyházközséggel (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
adószám: 19818269-1-41, képviseli: Illés Dávid lelkipásztor) az általa fenntartott Budai
Református Csillagvirág Családi Bölcsőde által az I. kerületben lakóhellyel rendelkező
családok, gyermekek részére biztosított családi bölcsődei feladat ellátására vonatkozóan
ellátási szerződést köt határozott időre 2020. március 1. napjától kezdődően 2022. február
28. napjáig.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező Budai Református Egyházközség és Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat között létrejövő ellátási szerződést és felhatalmazza a
Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)
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10. Malvin Ház Családi Bölcsőde ellátási szetződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport 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
17/2020. (IL 20.1 önkormányzati határozata
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő gyermekjóléti napközbeni ellátás
keretében családi bölcsődei feladatellátásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (Cg.01-09-921680, székhely: 1077 Budapest,
Rottenbiller u. 44. fszt. 8. adószám: 14823505-2-42, képviseli: Baróczi Melinda ügyvezető)
az általa fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsőde által az I. kerületben lakóhellyel
rendelkező családok, gyermekek részére biztosított családi bölcsődei feladat ellátására
vonatkozóan ellátási szerződést köt határozott időre 2020. március 1. napjától kezdődően
2022 február 28. napjáig.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft. és Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat között létrejövő ellátási szerződést és felhatalmazza a
Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

11. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2020. évi
nyári zárási terve, és „A Bölcsődék Napja” 2020. április 21-i megtartása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulmrális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A jogszabályok szerint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által
meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását és minden év
február 15-éig tájékoztatja a szülőket a nyári nyitvatartási rendjéről.
Április 21. a Bölcsődék Napja, melyre vonatkozóan a nevelés-gondozás nélküli munkanap
meghatározásáról kell dönteniük.
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
18/2020. fii. 20.'l önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Vezető Bölcsődéjében
a Bölcsődék Napja nevelés-gondozás nélküli munkanap jóváhagyásáról, valamint
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Vezető Bölcsődéje
nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Vezető
Bölcsődéje intézményvezetőjének előterjesztése alapján jóváhagyja a Bölcsődék Napja
keretében 2020. április 21. napján nevelés-gondozás nélküli munkanap megtartását.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék
Vezető Bölcsődéjének, az intézmény telephelyeinek a nyári nyitvatartási rendjét a zárási
tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék
Vezető Bölcsődéjének, az intézmény telephelyeinek 2020. évi nyári zárási tervét az
alábbiak szerint határozza meg.
Bölcsőde
Vezető Bölcsőde
Tigris utcai Telephely
Lovas úti Telephely

Cím
1011 Budapest, Iskola utca
22-24.
1016 Budapest, Tigris u.
45/a.
1013 Budapest, Lovas út 3.

Nyári zárási terv
2020. július 1-től 2020. július
31

2020. augusztus 1 -tői 2020.
augusztus 31-ig
2020. augusztus 1 -tői 2020.
augusztus 31-ig

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

12. Budapest I. kerület Fő utca 1. szám 14402 helyrajzi szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Az előterjesztést az előterjesztő a napirendről történő szavazás előtt visszavonta.

13. Budapest I. kerület, Fő utca 6., Hunyadi János út 3. földszint 1. szám,
14335/0/A/17 helyrajzi szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlás jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Az előterjesztést az előterjesztő a napirendről történő szavazás előtt visszavonta.
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14. Budapest I. kerület, Batthyány tér 4. I. emelet 14. szám alatti lakásbérleti
jogviszonyának pénzbeli megváltása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztést a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta
és nem javasolta elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A lakás bérlője kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben előadta, hogy a bérleti
jogviszonyát közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat
a bérleti jogviszony megváltásáért, a lakás leadásáért pénzbeli térítést fizet a részére. Az
előterjesztés nem javasolja a bérleti jogviszony pénzbeli megváltását.
Dr. Kun János, képviselő: az önkormányzat három fajta - szociális, költségelvű, valamint piaci lakásbérleti szerződést köt. Az előterjesztés tárgya egy ún. költségelvű szerződés, amely
határozaúan időre szól. A költségelvű azt jelenti, hogy a tőkeköltségeket nem szabad elismerni a
bérleti díj meghatározásánál, csak a folyó költségeket, ezért ezek a szerződek nagyon alacsony
bérleti díjat tartalmaznak, jelen esetben ez 20 000 Ft körüli összeg. A bérleti díjak azért ennyire
alacsonyak, mert az előző képviselő-testület nem végezte el az évenkénti emeléseket. Tudomása
szerint már hat éve nem történt emelés, pedig minden évben felül kellene vizsgálni és emelni.
Minden bizonnyal jelentősen emelkedni fognak ezek a bérleti díjak, de még ha a duplájára is
nőnek, akkor is a jelenlegi piaci viszonyokhoz képest rendkívül alacsony bérleti díjat fizet az, aki
egy ilyen lakás bérlője. Ezek a lakások gyakorlatilag eladhatók, elcserélhetők, de hogy egy csere
mivé változik, azt nem tudják nyomon követni. Vagyoni értékű joga van annak, aki egy ilyen
lakásbérlettel rendelkezik. Az önkormányzatnak nem érdeke, hogy ilyen bérleti szerződések
legyenek, mert ilyen bevételekkel a távlati céljaikat — nyugdíjasház, fészekrakó ház, nagymértékű
bővítések, felújítások — csak más bevételekből tudják teljesíteni. A céljuk tehát az, hogy az ilyen
határozatlan idejű, költségelvű bérleti szerződések minél kevésbé terheljék az önkormányzatot.
Mivel ez egy vagyoni értékű jog, nem lehet kitenni a bérlőket a lakásból, nem lehet azokat piacivá
átalakítani, ezért üdvözlendő, ha valaki hajlandó — térítés ellenében — arról lemondani. Javasolta
ezért, hogy egy olyan határozatot hozzanak, amely utasítja a hivatalt, hogy értékbecslőt rendeljen
ki, és az értékbecslés után konkrét megváltási összeget határozzon meg.
Timár Gyula, képviselő: az elvekkel, amiket elnök úr elmondott, egyetért. Jómaga is támogatta a
bizottsági ülésen azt az elképzelést, hogy váltsa meg az önkormányzat a bérleti jogviszonyt és
ezáltal piaci úton kiadható keretbe kerüljön a lakás. Azzal vitatkozna, hogy az önköltségi lakások
terhelik az önkormányzatot, mert pontosan azért önköltségiek, hogy ne terheljék. Elhangzott,
hogy jelentős emelés történne az önköltségi lakbéreknél. Megkérdezte, hogy milyen
nagyságrendről lenne szó.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: nehéz helyzetről van szó, mert a határozatlan idejű
bérleti jog vagyoni értékű jogot képez. Ugyanakkor meggondolandó, hogy az önkormányzat
fizessen-e a saját lakásáért több tíz millió forintot. Hogy ez hogyan és mikor fog megtérülni, az
még piaci alapú bérleti díjak mellett is meglehetősen kétséges. Amíg az önkormányzatnak nincs új
lakásbérleti koncepciója, addig véleménye szerint ne hozzanak ilyen típusú egyedi döntést, ami
kinyit egy olyan irány, amiről egyébként még nincsen döntése a képviselő-testületnek. Ezeket a
kérdéseket nagyon át kell beszélni mind a kerületi lakossággal, mind a testülettel. Meg kell
alkotniuk a kerületi bérlakás koncepciót, melynek alapján a lakásrendeletet létrehozzák, és akkor
fognak tudni ezekben a kérdésekben egységesen dönteni. Nem tartja az önkormányzat
vagyonával való felelős bánásnak, ha most több tíz millió forintot kiadnak bérleti jog
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megváltásért. Az természetes, hogy bármilyen hasonló döntés esetén értékbecslés készül, ez
automatizmus.
Elmondta, hogy nem bérleti díj emelést terveznek, hanem a költségelvű bérleti díjak
felülvizsgálatát. Annak alapján fogják tudni megmondani a költségelvű bérleti díjak mértékét,
hogy ha a tavalyi év elszámolásai megtörténtek és látják azt, hogy mennyit költött az
önkormányzat a bérlakás állományára. Mivel elhangzott, hogy évek óta nem vizsgálták felül a
bérleti díjakat, és azóta mind az ár- és bérszínvonal emelkedett, várható, hogy emelkedni fognak.
Hogy pontosan mennyivel, azt nem tudja most megmondani. Nem az emelés a cél, hanem a
törvénynek való megfelelés és az, hogy a költségelvű lakbérek valóban azt tükrözzék, hogy egy
adott bérlemény fenntartása mennyibe kerül az önkormányzatnak.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2020. (IL 20.) önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület, Batthyány tér 4. I. emelet 14. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
pénzbeli megváltásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy P. M.
bérlő 1011 Budapest, Batthyány tér 4. I. emelet 14. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszonyát a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat pénzbeli térítéssel nem váltja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

15. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának a
megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a jelölt zárt
ülés tartását nem kérte.
A képviselő-testület 2019. november 28-án a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem
képviselő tagjává választotta Hurta Adriennt, aki összeférhetetlenségi okok miatt 2019. december
4-én benyújtotta a lemondását, bizottsági tagsága megszűnt. A Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjainak a számát ki kell egészíteni a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott létszámra, ezért a bizottság nem képviselő tagjának Bakonyi Klára
Zita asszonyt javasolta megválasztani. A jelölt kérte, hogy teljes anyakönyvezett neve szerepeljen a
javaslatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a határozati javaslatot a jelölt teljes
anyakönyvezett nevének feltüntetésével.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2020. (II. 20.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság nem képviselő tagjának a megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának Bakonyi Klára Zitát megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte a bizottság újonnan megválasztott nem
képviselő bizottsági tagját, hogy tegye le az esküt a képviselő-testület előtt. Kérte, hogy mindenki
szíveskedjen felállni az eskütételhez.
Bakonyi Klára Zita nem önkormányzati képviselő bizottsági tag letette a hivatali esküt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jó egészséget és a kerület érdekében végzett
eredményes munkát kívánt. Kérte, hogy az esküokmányt írja alá.
Bakonyi Klára Zita nem önkormányzati képviselő bizottsági tag aláírta az esküokmányt.

16. A nyári és a téli igazgatási szünet elrendelése a Budapest Főváros I.
kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület minden évben igazgatási szünetet
rendelhet el.
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
21/2020. (II. 20.1 önkormányzati határozata
a nyári és a téli igazgatási szünet elrendeléséről a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
a) 2020. augusztus 10. és 2020. augusztus 19. napja közötti időtartamban, továbbá
b) 2020. december 23. és 2020. december 31. napja közötti időtartamban igazgatási
szünetet rendel el.

22

Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

17. Az „Ez a minimum!” antikorrupciós minimumprogram kiegészítése: az
Önkormányzat tanácsadóinak és külső segítőinek nyújtott javadalmazások
nyilvánossága
Előterjesztő: Csobánczy Gábor alpolgármester, Gelencsér Ferenc József
alpolgármester. Kovács László György képviselő, Molnárka Gábor Zoltán
képviselő, Tölcsér Borbála képviselő. Varga Dániel képviselő, Zsitnyák János
Bálint képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tölcsér Borbála, képviselő: korábban már benyújtotta az előterjesztést, azonban módosítások
okán a visszavonás mellett döntött. Végül képviselőtársaival egyeztetve közösen nyújtották be.
Kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja az átláthatóságot, mert amikor megválasztásra kerültek,
emellett is letették a voksukat. Az I. kerületi lakosok számára ez egy jelzés arra, hogy átláthatóan
kívánnak működni. Az „Ez a minimum!” antikorrupciós minimumprogramot a november 28-i
ülésen már elfogadták, melyet a jelen előterjesztés kiegészítene. A javaslat az, hogy az
önkormányzat vezetőinek alárendeltségében dolgozó, tanácsot nyújtó, illetve adminisztratív és
konzultatív személyek fizetése, beosztása, illetve feladatkörei legyenek nyilvánosak a budavar.hu
weboldalon. Ez mindnyájunk közös érdeke, ezért kérte, hogy támogassák a javaslatot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: 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
22/2020. ill. 20.1 önkormányzati határozata
Az „Ez a minimum!” antikorrupciós minimumprogram kiegészítése: az Önkormányzat
tanácsadóinak és külső segítőinek nyújtott javadalmazások nyilvánossága
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
„Ez a minimum!” program részévé teszi az Önkormányzati Tanácsadó Testületben
működő munkavállalók és megbízottak (tekintet nélkül a szerződés jellegére)
tevékenységének és javadalmazásának nyilvánosságát az előterjesztésben felsorolt a)-d)
pontok alapján.
Határidő: a testületi ülésen - a program végrehajtásának határideje: 2020. április 20.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2. Felkéri az illetékes alpolgármestert, hogy a fentiek alapján nyilvános adatok
közzétételéről az Önkormányzat honlapján az „Üvegzseb”, „Gazdálkodás” vagy más
alkalmas link alatt gondoskodjon és annak rendszeres frissítését elvégeztesse.
Határidő: 2020. április 20.
Felelős: Gelencsér Ferenc, alpolgármester
3. Az adatok átláthatóságának folyamatos biztosítása érdekében a mellékelt táblázatot és
szervezeti ábrát, a kifizetéseket teljestő önkormányzati szervek felé adategyeztetés céljából
megküldi és azokon a nyilvánosságra hozható adatokat kijelöli.
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Határidő: 2020. április 20.
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző

18. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ülésre előzetesen kérdés, interpelláció nem
érkezett.
Timár Gyula, képviselő: megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy ülésről ülésre változik az
ülésrend és mire lehet számítani.
Marschall Máté, képviselő: megkérdezte, hogy mi volt az oka annak, hogy a napokban a
Vérmezőn két fát kivágtak. Lakossági megkeresés érkezett hozzá.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Vérmező a Főkert fenntartásában van, akiknek a
szakértő munkatársai úgy találták, hogy a két fa életveszélyes állapotba került. Ilyenkor törvényi
lehetőség van arra, hogy előzetes fakivágási engedély kérése nélkül, veszélyelhárítás érdekében
kivágjanak vagy visszavágjanak fákat, és azt utána két napon belül bejelentsék. Ezt követően az
önkormányzat a bejelentésre határozattal pótlási kötelezettséget ír elő. Ez történt jelen esetben is.
Megkérdezték a Főkert munkatársait, aki azt a tájékoztatást adták, hogy veszélyelhárítás
érdekében vágták ki a növényeket.
Elmondta továbbá, hogy előzetes egyeztetést kezdeményeztek a Főkerttel és Főpolgármesteri
Hivatal főkertészével annak érdekében, hogy hasonló esetekben értesítsék a Polgármesteri
Hivatalt, hogy ne lakossági bejelentésre kelljen a kerületnek utána érdeklődni, hanem idejekorán
tudjanak mindenkit tájékoztatni.
Varga DánieL képviselő: Timár Gyula képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, az ülésrend
módosítását jómaga kérte, mert Zsitnyák János képviselőtársával egyazon pártban politizálnak,
ezért szerette volna, ha egymás mellett ülnek és tudnak konzultálni az ülés közben.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta. A következő ülés tervezett időpontja: 2020. március 26.
Budapest, 2019. március 4.
’bud.aT',

ja.

^€
Váradiné Naszályi Márta

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
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Tájékoztató a 2019. november 28-ai ülés óta eltelt fontosabb eseményektől, illetve a
közeljövő progtamjairól

•

November 29-én klímastratégiai egyeztetés volt a Főpolgármesteri Hivatalban civil
szervezetek részvételével. A találkozón ott volt Váradiné Naszályi Márta polgármester is.

•

December 2-án, advent első vasárnapján a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar
kamaraegyüttesének hangversenye került megrendezésre „Magyar barokk zene Georg
Christoph Strattnertől” címmel. Vezényelt: Vashegyi György. Köszöntőt mondott: Jánosa
Domokos plébános (Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia).
Ugyanezen a napon tartották 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 voltak.

•

December 4-én került sor Eckhardt Gábor zongoraművész sorozata, a „Vízizene”
következő estjére „Az örökség kötelez! - avagy Beethoven keze nyoma Liszt ujjai között”
címmel, melynek témája Beethoven és Liszt kapcsolata volt.

•

December 5-én nyílt meg a Vámegyed Galéria új kiállítása „Itália tájain” címmel. A
tárlaton Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész munkáival
ismerkedhetett meg a közönség. A kiállítást megnyitotta: Kiss B: Atilla Kossuth- és Liszt
díjas operaénekes, az Operett Színház főigazgatója. Köszöntőt mondott: Váradiné
Naszályi Márta polgármester. Közreműködött: Kaéhy Horváth Lajos Érdemes és Kiváló
hegedűművész.

•

December 5-én volt a Budavári Önkormányzat Közbiztonsági Közalapítványának
ünnepi rendezvénye, ahol a legjobban dolgozó kerületi rendőrök és tűzoltók kaptak
jutalmat.

•

December 6-án egyeztetés volt a BKK és a Budavári Önkormányzat képviselői között a
Széna tér átépítésével kapcsolatban

•

December 6-án a Budavári Önkormányzat szervezésében és épületében sor került a
tabáni civil környezetvédő csoport és a tervezéssel és kivitelezéssel megbízott FŐKERT
Nonprofit Zrt. munkatársainak egyeztetésére. A civilek a minél több zöld elve mentén
szeretnék a tervek kialakítását. Váradiné Naszályi Márta polgármester az itt élőkkel való
együttműködést kérte a tervek kialakításában a FŐKERT vezetőjétől, aki vállalta ennek
megvalósítását.

•

December 8-án, advent második vasárnapján Lovász Irén koncertjére került sor „Égi
hang” címmel. Közreműködtek: Mizsei Zoltán és Ágoston Béla. Köszöntőt mondott:
Molnár Péter, a Budai Református Egyházközség lelkésze.

•

December 9-én a Vízivároshoz kötődő jeles személyiségek előtt tisztelgő Vízivárosi
Csillagok c. sorozat vendége Képes Gábor költő, író, muzeológus, a decemberben 10 éves
Víziváros Facebook-oldal alapítója volt. A városrészhez való kötődését elmesélő,
Vízivárosban játszódó szerelmes verseiből, a „Réka-versekből” olvasott fel, három eddig
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megjelent verseskötetéből és a még kiadatlan műveiből válogatva. Képes Gábor vendége
az esten az Eclectica Quartett volt, akik a vízivárosi költő műveihez magyar és angol
nyelvű versek és népköltések megzenésítését, emellett hangszeres szerzeményeik és
külföldi zenei ikonok dalainak átiratait, feldolgozásait társítják.
•

December 10-én volt Mirtse Zsuzsa „Tizenhárom bűvös tükör - Mesék felnőtteknek”
című könyvének bemutatója a Magyar Napló Kiadó szervezésében a Jókai Anna
Szalonban. A szerzővel és Békés Rozi grafikusművésszel, a kötet illusztrátorával Bíró
Gergely író, szerkesztő beszélgetett.
Ugyanezen a napon Márai Szalon volt „Búcsú az óévtől” címmel, melynek
keretében került sor Szigethy Gábor „mi-amagyar” című könyvének bemutatójára.
Vendégek voltak: Horváth Bence, a Kortárs Kiadó vezetője, Kiss Gy. László
tárogatóművész.
Szintén ezen a napon tartották a Budavári Zenei Szalont, ahol a házigazda, Szilasi Alex
Liszt-díjas zongoraművész dr. Horváth Attila alkotmányjogásszal együtt ismét érdekes
élményben részesítették a résztvevőket.

•

December 11-én a Virág Benedek Ház kiállítótermében tartották Saly Noémi irodalomés helytörténész „Micsoda népek” című könyvének bemutatóját. A szerzővel Török
András beszélgetett, a könyvből Sándor Erzsi olvasott fel részleteket. A könyvet az
Abovo Kiadó jelentette meg.

Várható programok:
•

December 15-én, advent harmadik vasárnapján ló22 órától Magyar! Bori és Kardos
Dániel különleges adventi jazz koncertjére kerül sor. Köszöntőt mond: Hegyi Balázs
plébános (Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia).

•

December 16-án 19':ö órakor barokk kamaraest lesz a Jókai Anna Szalonban G.f. Hándel
és olasz zeneszerzők (Vivaldi, Scarlatti, Pergolesi, Caldara) műveivel. Közreműködik:
Komáromi Márton (MMA ösztöndíjas) - ének, Bereczki Julianna - csembaló, Fahidi
Patrícia - hegedű, Derzsi-Pap Enikő - hegedű, Botos Veronika - brácsa, Maróth Bálint cselló, Tóth-Kiss Péter — nagybőgő.

•

December 20-án 16® órakor a Szentháromság téri zenepavilonban a Daniel Speer Brass
együttes rézfuvósaival lép fel dzsesszes, pörgő adventi muzsikával. A vidám műsorban
találós kérdések, közös ütőhangszeres zenék hallhatók majd. A csapat 1990-ben alakult a
Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatának hallgatóiból. Bejárták Európát, és 20 év után a
Budai Várban játszik a zenekar, most nem reneszánsz muzsikát, hanem vidám karácsonyi
dallamokat.

•

December 22-én, advent negyedik vasárnapján ló22 órától Bogányi Gergely
zongoraművész hangversenyét tekinthetik meg az érdeklődők „Válogatás Chopin és Liszt
műveiből” címmel. Köszöntőd mond: Bence Imre lelkész (Budavári Evangélikus
Egyházközség).
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•

December 23-án hanukai gyertyagyújtás lesz a Várban a Budavári Önkormányzat és a
Mazsihisz közös szervezésében. Az esemény a Babits sétányon, az eltemetett zsinagóga
emléktáblájánál kezdődik 17:00 .kor. Az eseményen részt vesz Váradiné Naszályi Márta
polgármester, Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester.
Tanítást mond Radnóti Zoltán rabbi.

•

Váradiné Naszályi Márta minden hétfőn online fogadóórát tart saját Facebook oldalán,
amelyen várja a kerület lakosainak hozzászólásait és véleményét.
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