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Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Váradiné Naszály! Márta, polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület teljes létszámban jelen van és az ülést megnyitotta.
Az ülésre egy sürgős képviselői előterjesztés érkezett, melynek napirendre vételéről a képviselő
testület dönt. Címe: „A Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE
pályázatra benyújtandó „Vad Budapest” projekthez való csatlakozásának támogatása”. Az
előterjesztés a képviselők részére a keddi napon megküldésre került.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghívóban 12. napirendi pontként szereplő „Az egyes
I. kerületi fekvő-, illetve járóbeteg ellátás területi módosításának támogatása” tárgyú előterjesztést
visszavonja, mert az intézményvezetők hozzájáruló nyilatkozatai az ülésig nem érkeztek meg.
További egyeztetésre visszavonja a meghívóban 15. napirendi pontként szereplő „A Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány között
megkötendő támogatási szerződés” tárgyú előterjesztést, valamint a meghívóban 10. napirendi
pontként szereplő „Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a Budavári Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására” tárgyú előterjesztés
harmadik határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a sürgős előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi hatátozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2020. ('VI. 25.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2020. június 25-i ülésének napirendjére felveszi a „A Budavári Önkormányzat a Fővárosi
Önkormányzat által a LIFE pályázatra benyújtandó „Vad Budapest” projekthez való
csatlakozásának támogatása” című sürgős előterjesztést.
Váradiné Naszályt Márta, polgármester: javasolta, hogy a sürgős előterjesztést 20. napirendi
pontként tárgyalják meg.
Timár Gyula, képviselő: ügyrendben javasolta, hogy ne a száraz témájú beszámolók
megtárgyalásával kezdjenek, hanem az egyéni képviselői indítványokkal; a meghívóban szereplő
17.,18.,19. napirendi pontok legyenek a 1., 2. és 3. napirendi pontok.
Váradiné Naszályt Márta, polgármester: szavazásra tette fel Timár Gyula képviselő javaslatát.
A képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Timár Gyula képviselő ügyrendi javaslata alapján a 2020. június 25-i ülésének
meghívójában szereplő 17.,18.,19. napirendi pontokat 1., 2. és 3. napirendi pontként
tárgyalja meg.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a sürgős napirenddel kiegészített,
valamint a fenti határozattal módosított napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 25-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Az önhibájukból fizető-képtelenné
önkormányzati
bérlakásba
történő
intézkedésről
Előterjesztő: Marschall Máté képviselő
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vált, eladósodott személyek
elhelyezését
megakadályozó

2.

Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő
intézkedései ellen
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester. Molnárka Gábor Zoltán
képviselő, Tölcsér Borbála képviselő

3.

Egyéni képviselői előterjesztés a „Kereskedelmi
elnevezésű pályázat visszavonására
Előterjesztő: dr. Sándor Péterné képviselő

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2018-2019. nevelési évre vonatkozó
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A Budavári Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Pavilon

2020”

10. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelésének elfogadására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Alapító okiratának módosítása az önkormányzat tulajdonában álló
helyiségek használatba adása céljából
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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12. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása és
annak egységes szerkezetbe foglalt elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a
Budavári Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának, valamint
szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. A házasságkötéssel és abejegyzett élettársi
összefüggő szolgáltatásokról szóló rendelet
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

kapcsolat létesítésével

15. Az
egyes I. kerületifekvő-, illetve járóbeteg ellátás területi
módosításának támogatása (Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.)
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A civil szervezetek 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Azegyházak, vallásfelekezetek és
vallási
közösségek
támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2020.

évi

18. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest I. Kerületi
Népjóléti Közalapítvány között megkötendő támogatási szerződésről (Az
előterjesztést az előterjesztő visszavonta.)
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. Képviselői irodák kijelölése az önkormányzat
helyiségekben
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

tulajdonában

álló

20. A Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE pályázatra
benyújtandó „Vad Budapest” projekthez való csatlakozásának támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
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Zárt ülésen:
1.

A Budavári Semmelweis Ignác Díj 2020. évi adományozása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság fakivágási kérelmének
ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása előtt az elmúlt
hónapokról történő beszámoló következik.
Egy nehéz és szokatlan időszak után járnak, hónapok óta először találkoznak. Bár nem szeretne
rendszert csinálni abból, hogy a testületi ülés elején hosszan beszél, úgy gondolja, most
kivételesen szükség van arra, hogy átfogó tájékoztatást nyújtson az eltelt időről. Még a
koronavírus-járvány első magyarországi esetének nyilvánosságra kerülése előtt felszerelték
valamennyi kerületi közintézményt; hivatalt, iskolákat, óvodákat és bölcsődéket kézfertőtlenítő
készülékkel. Látva a turizmus visszaesését egyeztető találkozót kezdeményeztek a kerületi
vállalkozókkal, amit már csak a járványhelyzet kihirdetése után tudtak megtartani.
Március 4-én történt az első regisztrált koronavírusos beteg bejelentése. Az első esetek után a
Budavári Önkormányzat felkészült arra, hogy a járvány terjedése esetén hatékonyan léphessen fel
a betegség ellen. Az első döntések között volt a hivatal vész-üzemre való átállásának elindítása,
amely a hivatal lezárását és az otthoni munkavégzésből elvégezhető munkafolyamatok
bevezetését jelentette. A kerületért dolgozó, az itt élő emberekkel rendszeresen találkozó
munkatársak egészsége kiemelt fontosságú volt az első perctől fogva, éppen ezért kötelezővé
tették a belépéskor a fertőtlenítést, az épületbe csak az itt dolgozók léphettek be, és az
Ügyfélszolgálat Iroda telefonon, illetve online állt a kerületi lakók rendelkezésére.
A kormány 2020. március 11-én rendelt el az egész országra kiterjedő válsághelyzetet. Március
közepétől minden kerületi, önkormányzati szervezésű nyilvános rendezvényüket lemondták, így a
március 15-ei megemlékezést, de elmaradtak a kulturális események, kiállításmegnyitók, koncertek
is. Ezzel az önkormányzat lépést tartott az országos védelmi intézkedésekkel, több esetben meg is
előzte azokat.
A kormány az iskolák bezárását március 13-án jelentette be, a tilalom március 16-tól volt hatályos.
Március 17-től a kerületi óvodákban és bölcsődékben zárást és ügyeleti rendszerre való átállást
vezetett be az önkormányzat. Ekkor kötelezték kormányhatározatban az önkormányzatokat a 70
éven felüliek ellátására az otthonmaradásuk biztosítása érdekében. Ez egyébként helyes lépés volt:
az önkormányzatok vannak helyben, ők tudják a leghatékonyabban felmérni és kielégíteni az
igényeket. A járványhelyzet hónapjai megmutatták, hogy az önkormányzatok felkészülten el is
látták ezeket a feladatokat.
Ettől a héttől kezdődően indult a kerületi operatív csoport az érintett szervezeti egységek
vezetőinek - Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, GAMESZ, Közterület-felügyelet, a
jegyző, az alpolgármesterek, önkéntes-koordináció. Polgármesteri Kabinet - részvételével, amely
minden hétköznap reggel a járványügyi válság kezeléséről egyeztetett.
Fontos lépés volt az önkormányzati önkénteshálózat felépítése és üzemeltetése. Több száz
kerületi lakos vállalta, hogy díjazás nélkül segít a rászorulóknak, elsősorban az időseknek.
Bevásároltak, gyógyszert váltottak ki vagy megsétáltatták a kutyát azért, hogy a
legveszélyeztetettebbeknek ne kelljen utcára menniük. Az önkormányzat ezen felül olyan alapvető
élelmiszer és higiénés csomagokat állított össze - nagykereskedelmi áron amelyeket szintén az
önkénteseik juttattak el azokhoz, akik ezeket igényelték. Önkénteseik összesen több, mint 220
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csomagot szállítottak ki. Ezúton is megköszönte a lelkes és lelkiismeretes kerületi polgártársaik
segítségét. Ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy július 3-án, a Semmelweis-napi ünnepség
keretében adnak át kitüntető okleveleket azoknak, akik a vírusjárvány idején felelősségteljes
munkájukkal segítették a kerületi közellátást.
Több intézkedéssel is segítették az I. kerületi vállalkozókat. Mivel már a veszélyhelyzet előtt
egyeztetést kezdeményeztek, így elsőként tudtak segítséget adni a válságba került vállalkozóknak.
Annak az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségnek a bérlője, aki a jegyzőnél, mint kereskedelmi
hatóságnál bejelentette, hogy az üzletét bezárta, az önkormányzat utólag a befizetendő, de meg
nem fizetett bérleti díjból jelentős mérséklést biztosított. A csökkentett díj mértéke
négyzetméterenként 50 forint, de minimum 10 ezer forint volt havonta. Azok a kerületi
vállalkozások, amelyek tovább működtek, de a bérleti díj megfizetésével elmaradtak, a
veszélyhelyzet megszűnése után utólag kérhetik a meg nem fizetett bérleti díj átütemezését vagy
részletekben történő megfizetését. Ha ezek a vállalkozások nem tudják megfelelő ütemben fizetni
a bérleti díjat, akkor ezekkel a cégekkel az önkormányzat a veszélyhelyzet vége után egy ütemezett
fizetésben állapodik majd meg.
Április 3-án válságkezelő csomagot hirdetett a Budavári Önkormányzat: többek közt ingyenes,
mosható maszkot osztott, három hónapos fizetési moratóriumot adott lakás- és üzletbérlőknek,
megemelte a szociális étkezési kártyára fizetett támogatást és az eseti települési támogatást.
A Budavári Önkormányzat Magyarországon először, a koronavírus-járványra válaszul, 2020.
április 15-én bevezette a válságkezelő alapjövedelmet, amelyet mindenki megkaphatott, aki a
munkahelyét a járvány miatt elvesztette, és akinek a jövedelme az egyéb juttatásokkal nem érte el
a 100 000 Ft-ot. Az ő jövedelmüket a Népjóléti Közalapítvány három hónapig 100 000 Ft-ra
egészítette ki. Közel 400 kerületi lakó részesült a segítségben, az ádagosan kifizetett összeg 30 000
Ft és 65 000 Ft volt, és a kifizetési időszak végéig átlagosan havi 37 000 Ft lesz kifizetve havonta.
Az eseti települési támogatás összegét évi 105 000 Ft-ra, illetve 140 000 Ft-ra, az egyszeri
kifizetést pedig 35 000 Ft-ra emelték, ezt mindegyik kerületi lakó kérvényezhette. Kríziscsoportot
hoztak létre a Polgármesteri Hivatalban, amely gyorsított ügyintézéssel kezelte az eseti települési
támogatásra vonatkozó kérelmeket. 15 000 Ft-ra emelték a szociális étkezési kártyára fizetett
támogatást. Kérésre a 65 év felettiek is igénybe vehették a kedvezményes árú ebédszállítást.
Kiemelten figyeltek a kerületi lakók személyes védelmére is. Minden háztartás ingyenes, mosható,
fertődeníthető vászonmaszkot kapott. A GAMESZ munkatársai minden nap — még hétvégén is —
fertődenítették a kerület közterületeit, korlátokat, padokat, az érettségi környékén kiemelt
figyelemmel az iskolák környékére.
Mivel egyértelművé vált számukra, hogy a jövedelemvesztés mellett a legtöbb családban gondot
jelent, hogy az iskolai-óvodai zárás miatt otthon maradó szülők elhasználták az éves szabadságuk
jelentős részét, így nem tudnak a nyári szünet alatt végig a gyerekeikkel lenni, ezért nyári
táborpályázatot hirdettek. A pályázat célja az volt, hogy a kerületi gyerekek színvonalas, fejlesztő,
élményadó nyári táborokba mehessenek megfizethető áron. Örömmel jelenti be, hogy sok
nagyszerű pályázat érkezett, így a szokásos önkormányzati tábor mellett számos érdekes és
minőségi táborozási lehetőség várja a kerületi gyerekeket.
Április 24-én megkezdődött a Budavári Önkormányzat munkatársainak koronavírus-szűrése. A
méréseket egy hónapon keresztül heti rendszerességgel folytatták. Az első körben 18 majd
második körben 5 pozitívnak bizonyult munkavállaló PCR tesztje mind negatív lett, valamennyi
munkatársuk végig tünetmentes volt, tehát elmondhatják, hogy koronavírusban egyeden
munkavállalójuk sem betegedett meg.
A fizikai védelem mellett a járvány negatív mentális hatásaira is odafigyeltek. Remenyik Ildikó
pszichológus, önkormányzati képviselő vezetésével egy olyan szakemberekből álló csapat állt
össze, akik telefonon segítettek azoknak, akiknek szükségük volt rá.
Karanténba a mai napig a kerületben 155 ember került, közülük 11 fő volt igazoltan fertőzött.
Összesen két fertőzöttről tudnak, aki beteg is lett.
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Nem mehetnek el a járvány káros hatásai mellett sem. A meghozott intézkedések ellenére a helyi
vállalkozások jó része — elsősorban a turizmus drasztikus visszaesése miatt — súlyos helyzetbe
került. A kerület helyzetét nem könnyítette meg az sem, hogy a kormányzat - a járványveszélyre
hivatkozva — súlyos megvonásokkal sújtotta a kerületeket. A 92/2020-as Korm. rendelet a
gépjárműadó önkormányzatoknál maradó részét a központi költségvetésbe irányította. Április 6án a 87/2020-as Korm. rendelet ingyenessé tette a parkolást a veszélyhelyzet ideje alatt, amellyel
további forrásokat vont el az önkormányzatoktól, az I. kerülettől havonta közel 100 millió Ft-ot.
A 140/2020-as Korm. rendelet az idegenforgalmi adó megfizetését függesztette fel, amely
segítséget jelenthet a bajba jutott turisztikai vállalkozásoknak, ugyanakkor az önkormányzati
bevételkiesést a kormány semmilyen formában nem kompenzálta és nem egyértelmű, hogy
kapnak-e kompenzációt és mennyit. Ez az intézkedés nagyjából 3-400 millió Ft bevételkiesést
jelent.
Mindeközben az önkormányzatok feladatai és kiadásai a koronavírus elleni védekezés miatt
nemhogy csökkentek, de kifejezetten, százmilliós nagyságrendben növekedtek. A járványhelyzeti
védekezéssel összefüggésben eddig 140 millió Ft többletkiadásuk volt védőfelszerelések,
fertődenítőszerek, tesztelések miatt. Erről a részletes kimutatást közzétették és kiosztották a
képviselőknek is.
A 2021. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat további extra terheket rótt az
önkormányzatokra: a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett önkormányzati különadó csaknem
négyszeresére emelkedik, a májusban benyújtott költségvetési javaslat pedig azt is világossá tette,
hogy a kormány a gépjárműadó elvételét évekre előre beárazta, így a százmilliós veszteséget nem
egyszeri tételként, hanem évente okozza az önkormányzatnak. Új hír, hogy az így elvont összeget
Gulyás Gergely miniszter fogja kiosztani útfelújításra az arra méltónak ítélt önkormányzatoknak.
Érdemes megjegyezni azt is, hogy a nemzetközi gyakorlat ettől egyöntetűen eltér: a koronavírusválságban a kormányok jellemzően extra támogatásokkal segítették az önkormányzatokat,
ahelyett, hogy milliárdos terheket tettek volna rájuk. Kerületük abban a tekintetben szerencsésnek
mondhatja magát, hogy egyelőre - szemben például a VIII. vagy IX. kerületben tapasztalt
gyakorlattal - a kerületnek megítélt fejlesztési források visszavonásáról a kormány nem döntött a
veszélyhelyzet alatt, és nem került állami gyámság alá kerületi vállalkozás vagy ipari park sem.
A Budavári Önkormányzatnak összességében eddig közel 2 milliárd Ft-os veszteséget okozott a
parkolási bevételek, az idegenforgalmi adó és a közterülethasználati díjak elvétele, illetve az állam
helyett ellátott járványveszély elhárítási és megelőzési feladatok költsége. A közterülethasználati
szabályok - veszélyhelyzettől függeden - átírása azonban nemcsak anyagilag terheli a kerületet,
hanem fizikailag is: az 55 milliárd Ft-ba kerülő Pénzügyminisztérium átépítése már gyakorlatilag a
fél Szentháromság teret elfoglalja, így akadályozva a gyalogos és sokszor az autós forgalmat.
A járványveszély csökkenése az önkormányzat és a hivatal újraindítását is szükségessé teszi.
Kollégáik fokozatosan visszatértek és a korábbi munkarend szerint dolgoznak újra. Az
önkormányzati és hivatali dolgozók példás fegyelmezettséggel végezték munkájukat a járvány
ideje alatt, erős csapatként mutatták meg, hogy még a nehéz pillanatokban is hatékonyan és
odafigyelve végzik a munkájukat a kerületi lakók érdekében.
Összességében elmondhatja, hogy a kerület egészségügyileg viszonylag könnyen vészelte át a
járványt, ugyanakkor hatalmas anyagi veszteséget és a helyi vállalkozások tekintetében súlyos
visszaesést tapasztaltak. Ez a három hónap nem múlik el nyomtalanul. Egyrészt át kell
gondolniuk, hogy a kiesést mivel pótolják, hogyan alkalmazkodnak az új helyzethez, másrészt
tanulniuk is kell ebből a nehéz időszakból. Tanulniuk, hogy egy esedeges második hullám idején
még hatékonyabban védekezhessenek és csökkenthessék a káros hatásokat.
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1.

Az
önhibájukból
fizető-képtelenné
önkotmányzati
bérlakásba
történő
intézkedésről
Előterjesztő: Marschall Máté képviselő

vált,
eladósodott
személyek
elhelyezését
megakadályozó

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Marschall Máté képviselői önálló indítványához két
képviselői módosító indítvány került benyújtásra; Varga Dániel és Zsimyák János Bálint, valamint
dr. Kun János képviselőktől. Utóbbi Varga Dániel és Zsitnyák János javaslatának 4. pontját
módosítaná.
Marschall Máté, képviselő: elmondta, hogy a dr. Kun János képviselő úr által beterjesztett
indítványt nem fogadja el, azonban Varga Dániel és Zsitnyák János Bálint képviselők indítványát
igen, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy az ő indítványukat támogassák.
dr. Kun János, képviselő: képviselő úr megkönnyíti a dolgát, miszerint Varga Dániel és Zsitnyák
János Bálint képviselők valamennyi módosító javaslatát támogatja, ezért csak amellett kell
érvelnie, amivel jómaga módosítaná Varga Dániel képviselő úr indítványát. Természetes, hogy a
kerület nem fog kampányokat folytatni más kerületekben, hogy jöjjenek ide a hajléktalanok, mert
itt adnak részükre lakást. Az is természetes, hogy nem mennek el Afganisztánba, Irakban és nem
hívják ide a migránsokat, azzal, hogy a kerületben adnak nekik önkormányzati lakásokat. Azt
azonban látni kell, hogy vannak emberek, akik elveszítik a lakásukat, fiatalok és idősek is. Vannak,
akiknek olyan családja volt vagy esetleg nevelőotthonban éltek, hogy nem tanulták meg a dolgos
életet, ezért utcára kerültek. Olyanok is vannak, akik tisztességben dolgoznak, de aztán egy rossz
döntés folytán — például trükkökkel behálózták őket— elveszítik a vagyonukat, lakásukat. Most a
járvány idején is előfordulhatott, hogy valaki elveszített az állását, az albérletét nem tudta fizetni,
ezért utcára került. Véleménye szerint ezért korlátozottan szükséges, hogy biztosítsanak olyan
emberek részére is önkormányzati lakást, akik az utcán élnek. Természetesen figyelni kell arra,
hogy ők be tudnak-e illeszkedni a környezetükbe és ne zavarják a körülöttük élőket. Ha ilyen
esetekre kerülne sor, akkor azt szeretné, hogy első esetben csak 1 évre kössék meg a szerződést,
ha pedig betartja a közösségi normákat, akkor hosszabbítsák meg.
Timár Gyula, képviselő: dr. Kun János képviselő úr javaslatát azért nem lehet támogatni, mert
olyan, mintha egy biankó csekket ima alá az ember; határozatlan forrást akar biztosítani erre a
célra.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ma Budapesten nagyjából 300 000 db üres lakás van,
melyekben nem laknak emberek. A lakás állaga folyamatosan romlik, annak a társasháznak a
közbiztonsági helyzete, ahol a lakás van, folyamatosan romlik. Összességében a budapesti
lakásállomány, mint olyan, nincs jól kihasználva. Emellett a 300 000 db üres lakás mellett fővárosi
szinten — még a városszéli kiserdőket is beleértve -, nagyjából 7-8000 fő hajlék nélküli ember él.
70-80%-ukról nem is látják, hogy hajléktalanok; élnek egy szállón, szobabérlők házában, van
rendszeres jövedelmük, munkába járnak vagy nyugdíjasok. Ami rendszeresen megjelenik a
közbeszédben, mint hajléktalanság-ügy, az nagyjából a hajlék nélküli emberek 1-1.5%-áról szól; a
kerületben nincs 10 fő.
Véleménye szerint morálisan, városszerkezetileg és társadalom politikailag megengedhetetlen
helyzet, hogy sok tízszeres kínálat van lakásokból, mint amennyi az igény, és ez a kettő semmilyen
módon nem találkozik egymással. Ennek a politikának a jegyében zajlott az elmúlt évtized,
történtek kormányzati törvényhozások és fővárosi intézkedések. Egy kerület volt ez időszak alatt,
amelyik nem volt hajlandó befeküdni eme intézkedéssorozatnak - ez a XIV. kerület, ahol nem
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jelöltek ki ún. hajléktalanmentes zónákat, és a kerületben egy fővel sem lett több a hajléktalanok
száma. Ez a hozzáállás az elmúlt évtizedben tökéletesen működésképtelen volt, semmilyen
változást nem láttak sem az utcákon, sem a szociális ellátórendszerben, sem a lakásgazdálkodás
terén. Azt látták, hogy a helyzet egyre romlik, egyre több család kerül lakhatási válságba. Ma
Budapesten lakhatási válság van; több tízezer embert fenyeget a hajléktalanná válás veszélye, és
ezen kívül százezernyi embert tartanak számon, mint lakhatási szegénységben élőt. Mind a
Fővárosi Önkormányzatnak, mind a kerületi önkormányzatoknak súlyos felelőssége van abban,
hogy a helyzeten változtasson, és működőképes megoldásokat keressen és állítson fel. A Budavári
Önkormányzat is ilyen működőképes megoldásokat keres; egy hajléktalanságot és lakásválságot
kezelő csomag összeállítása zajlik, amelyben már működőképes, bevált külföldi és hazai példákat
is behozva, és ezek tanulságait is bevonva a kerületi rendszerbe szeretnék kezelni a helyzetet. Az a
céljuk, hogy ne éljenek emberek az utcán, hogy a kerületi lakók ne találkozzanak az utcán élés
negatív hatásaival, hogy a kerületi közterületek rendezettek, tiszták és biztonságosak legyenek, és
hogy a kerületi családokat ne fenyegesse a lakhatási szegénység veszélye. Azért javasolja
elfogadásra dr. Kun János képviselő úr módosító indítványát, mert amit ő leír, az lehetőséget
nyújt számukra arra, hogy egy ilyen komplex, átfogó rendszert kidolgozzanak, bevezessenek és
alkalmazni tudjanak azért, hogy a most megfogalmazott célokat elérhessék. Nincs arról szó, amit
Timár Gyula képviselő úr mondott; ez a javaslat nem biankó csekk, hanem egy irányt jelöl ki,
ahogyan Marschall Máté képviselő úr eredeti indítványa is irányokat szándékozott kijelölni.
Éppen ezért azt gondolja, hogy a képviselő-testület kellően bölcs ahhoz, hogy az elkövetkezendő
hónapokban megtörténő közterületi rendelet, a lakásrendelet és a szociális rendelet megalkotása
során olyan szabályokat alkosson, amelyben egyetlen kerületi lakos sem érzi veszélyeztetve a saját
egészséges és esztétikus környezethez való jogát, ugyanakkor minden kerületi család számára
biztosítják a lakhatáshoz való jogot.
Marschall Máté, képviselő: elsősorban azt szeremé, hogy a fiatalok és az itt dolgozó emberek
juthassanak ilyen lakásokhoz, nem pedig azok, akik munkaképtelenné váltak. Kérdése, hogy az
említett 300 000 db lakás mind lakható állapotban van-e vagy ezek felújításra várnak, és ezeket
miből kívánja felújítani.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ezek a főváros teljes területén találhatóak. Állapotuk
vegyes: vannak beköltözhető állapotúak és felújítandóak is. Néhány évvel ezelőtt szociális
szervezetek kutatás végeztek, és azt a kimutatást hozták napvilágra, hogy ha egy embert
támogatnak abban, hogy legyen hol laknia minimális lakhatási körülményekkel számolva, az havi
kb. 25 000 Ft-ba kerül egy adott önkormányzatnak. Fia ugyanezt az embert hajléktalanszállón
vagy a hajléktalanellátás valamilyen egységében akarják elhelyezni, az minimum 45 000 Ft-ba
kerül. Ha őt rendőrségi intézkedés alá vonják és börtönbe záratják, az havonta 240 000 Ft-ba
kerül az államnak. Túl az emberiességi szempontokon és túl az egyébként a világban egészen más
logikán alapuló, működőképes rendszereken, ez költségvetésileg is így hatékony és kifizetődő,
hogy embereket abban segítenek, hogy ne váljanak hajlék nélkülivé és abban segítenek, hogy a
lakhatásukat valamilyen módon biztosítsák. Ez sokkal olcsóbb, mint a hajléktalanellátás egységeit
kialakítani és működtetni. Támogatja a javaslatnak azt a részét, hogy priorizálják a fiatalokat, a
fiatal családokat, azokat, akik itt a kerületben szeretnék megalapozni a jövőjüket.
Tovább kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel dr. Kun János képviselő módosító
javaslatát.
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A képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2020. rVI. 25.1 önkormányzati határozata
dr. Kun János módosító indítványáról az „önhibájukból fizető-képtelenné vált,
eladósodott személyek önkormányzati bérlakásba történő elhelyezését megakadályozó
intézkedésről” tárgyú önélló képviselői indítvány vonatkozásában
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja dr. Kun János
képviselő módosító indítványát az eredetileg Marschall Máté képviselő „Önhibájukból
fizető-képtelenné vált, eladósodott személyek önkormányzati bérlakásba történő
elhelyezését megakadályozó intézkedésről” tárgyú képviselői önálló indítványára érkezett.
Varga Dániel és Zsimyák János képviselők által benyújtott módosító indítvány 4.
pontjának módosítása vonatkozásában.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a Varga Dániel és Zsimyák János
képviselők módosító indítványával módosított képviselői önálló indítványt.
A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2020. (VL 25.1 önkormányzati határozata
Varga Dániel és Zsimyák János módosító indítványáról az „önhibájukból fizető
képtelenné vált, eladósodott személyek önkormányzati bérlakásba történő elhelyezését
megakadályozó intézkedésről” tárgyú önálló képviselői indítvány vonatkozásában
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. Kifejezi a kerületi közérdek és közjó védelme melletti elkötelezettségét az új
lakásrendelet megalkotásakor.
2. Az Önkormányzat lakáspolitikájának megalkotása során figyelmet szentel a fiatalok és
fiatal családosok lakáshoz jutásának elősegítéséhez.
3. Az Önkormányzat lakáspolitikájának megalkotása során lehetőségeihez mérten
igyekszik bérlakást biztosítani a kerületi hiányszakmában dolgozók vagy munkát vállaló
polgárok részére.
4. Elkötelezett abban, hogy a Fővárossal és a kerületi önkormányzatokkal együttműködve
az önhibájukból fizetőképtelenné vált, eladósodott személyek társadalomba való
reintegrációját azonban nem kerületi bérlakások és kereskedelmi ingatlanok bevonásával
kívánja megvalósítani.
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2.

Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő
intézkedései ellen
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester, Molnárka Gábor Zoltán
képviselő. Tölcsér Borbála képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: az önkormányzatokra a járvány elleni védekezésben
kiemelt szerep hárul. Az önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek betartása mellett
ezek még kisebb települések esetén is több százmillió forintos éves plusz kiadást eredményeznek.
A települések eddig megfeszített munkában végezték a feladataikat, miközben a kormánytól
nemhogy támogatást nem kaptak, hanem a kormány már idén is forrásokat von el az
önkormányzatoktól. A teljesség igénye nélkül ezek a következők: a gépjárműadó településeknél
maradó részének központi elvonása a feladatok átcsoportosítása nélkül, az idegenforgalmi adó
befizetési kötelezettségének megszüntetése, valamint az iparűzési adó feltöltési időszakának 2010.
május 31-ig történő eltolása. Mindnyájan tudják, hogy ezeknek a bevételeknek egy része nem tud
megtermelődni, ettől függetlenül az, hogy a kerületi költségvetést nagyságrendileg 15%-os kár éri
az idei évben, döbbenetes.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a következő szavazáson valljanak színt, mi számukra fontosabb:
a kerület lakói, akik mindnyájukat megválasztották és a bizalmukba fogadták vagy pedig a lojalitás
a kormány felé. Hogy az itt élőket támogatják vagy a kormány kerületi lakókat hátrányos érintő
megszorításait.
dr. Jeney János László, képviselő: a Momentumos önkormányzati képviselők által előterjesztett
határozati javaslat rendkívül álszent. Beszéljenek a számok, ugyanis a tények makacs dolgok,
nehéz velük vitatkozni. A vitatott kormányzati szolidaritási intézkedések alábbi módon csapódnak
le a kerületben. A 2020. évi költségvetés az idei évre 190 millió Ft gépjármű bevétellel, valamint
100 millió Ft idegenforgalmi adóbevétellel kalkulált. Ugyanakkor, ha megnézik, hogy a korábbi
években felhalmozott megtakarításoknak, amit a jelenlegi önkormányzat tavaly októberben átvett,
tehát amiért semmit sem tett, csak készen kapta, annak mennyi a kamata, akkor bőven efölötti
összegről, 330 millió Ft-ról beszélhetnek az idei évre vonatkozóan. A számokból kitűnik, hogy az
adóbevételek elvonása ellenére is pozitív a mérleg. 7,5 milliárd Ft értékű államkötvényt vettek át,
amelynek a nyereségével biztosan számolhatnak. Látható, hogy nemhogy kormányzati segítségre
nem szorul a Budavári Önkormányzat, hanem a korábbi évek felelős és takarékos
gazdálkodásának köszönhetően rendkívül stabil a pénzügyi helyzete. Erről jelen előterjesztésben
mélyen hallgatnak, egy országos politikai akció része, beleillik abban a kommunikációs stratégiába,
amelyet Karácsony Gergely polgármester úr fővárosi szinten folytat a kormány ellen, miközben a
kerületi önkormányzat láthatóan szórja a pénzt a költségvetésből. Teljes szereptévesztésben
vannak és a helyi politizálás helyett országos politikát akarnak játszani a kerületben. Jó lenne ezt
befejezni és a kerületre koncentrálni.
Timár Gyula, képviselő: elmondta, szerte a világban, így Magyarországon is a gazdasági élet
minden szereplőjét érintette a járvány okozta gazdasági válság hatása, így az egyéneket,
családokat, vállalkozásokat és az önkormányzat különböző szintjeit. Ez nem csak terheket adott,
hanem elvár közös teherviselést is, mégpedig a járvány elleni védekezés, illetve a gazdaság
helyreállításának a költsége vonatkozásában. A választások után az új vezetés egy stabil
gazdasággal és jó állapotú költségvetéssel rendelkező önkormányzatot vett át a kerületben, így
kezdhették meg a munkát. Rövid idő alatt igen sikerült a költségek összegét megnövelni. Míg
korábban egy társadalmi megbízatású alpolgármesterrel, négy bizottsággal, 22 bizottsági hellyel,
illetve 7 külsős bizottsági taggal működött az önkormányzat, addig most két főállású
alpolgármesterrel, hat bizottsággal, 46 bizottsági hellyel és 19 külsős bizottsági taggal működik.
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Emellett 100%-kal megemelték a tiszteletdíjakat. A felsoroltak hatása, hogy az öt éves ciklus alatt
majdnem 481 236 000 Ft többlet kiadás jelentkezik az előbb elmondottak miatt. Véleménye
szerint nem áll úgy a költségvetésük, hogy most siránkozni kellene azon, hogy ellehetedenül a
működés. Amíg a költségvetésükben azt olvassa, hogy Spanyolországban, Dániában, Belgiumban,
Hollandiában és az USA-ban keresnek testvérvárosi kapcsolatokat - véleménye szerint a
meglévők száma éppen elég -, és amíg a képviselők többsége a következőkben tárgyalandó
képviselői irodákkal foglalkozó előterjesztésben szintén elenged 74 millió Ft-ot, addig nem a vírus
elleni intézkedéssel, hanem a költségvetésükkel van a baj.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a Fidesz-KNDP-nek is van öt képviselője és
bizottsági tagja. Nem tűnt fel számára, hogy7 a fizetés megérkezésekor ezt vissza akarnák adni a
hivatalnak. Megköszönte a 7,5 milliárd Ft összeget, bizonyára nagyon nehéz lehetett
önmegtartóztatást gyakorolni, de ez lehetett volna 8,7 milliárd is, amennyiben nem tapsolnak el
0,5 milliárd Ft-ot a Széchenyi Bankban. Megköszönte a budavári parkolást is, ami szintén 400
millió Ft bevételkiesést okozott, mert a haveri kör 1 Ft-ért parkolhatott percenként. Ez minden
képviselő érdeme, gratulál érte. A Red Buliról ekkor még nem is beszéltek, ahol gyakorlatilag
engedélykérés nélkül adtak ki 90%-os közterület használati engedélyt. Ha arról beszélgetnek, hogy
milyen elvonások vannak, és mi az anyagi helyzetük, akkor nagyon fontos figyelembe venni, hogy
itt minimum a hanyag gazdálkodás felmerült az elmúlt 20 év távlatában.
Az elmúlt hónapban ingyenes volt a parkolás, ami újabb 250 millió Ft kiesést jelent az
önkormányzat számára. Kéri, hogy képviselő asszony ezt adja hozzá ahhoz a számhoz, amit az
előbb kalkulált. Nagyon sajnálja, hogy felszólalt képviselőknek - akiket a kerületi lakók
választottak meg és a bizalmukat élvezik - nem ők a legfontosabbak.
Varga Dániel, képviselő: Fideszes képviselőtársaira reagálva elmondta, a tények makacs dolgok,
és a klasszikus videóból ismerik, hogy orvosi papír nem kell, mert a tények magukért beszélnek.
2018-ban ugyanis, ami egy lezárt költségvetési év, közel 600 millió Ft volt a befolyt
idegenforgalmi adó, ami jelentősen magasabb, mint amit képviselő asszony említett. A
gépjárműadó tervezett összege pedig 190 millió Ft az idei évi költségvetésben, ami kiesett bevétel.
Ha konstruktívak lennének a tisztelt Fideszes képviselőtársak, és a kerület érdekeit tartanák
mindenek előtt, akkor fordulhattak volna a kormányhoz vagy más tisztségviselőkhöz az ügyben,
hogy ezt a pénzt a kerületnek valahogyan kompenzálják. Tudomása szerint számos Fideszes
település, ami jelentős részben a turizmusból él - például Sárvár - már bejelentette, hogy
kompenzációt kap a kormánytól. Nem tudja, hogy lobbiztak-e már azért, hogy ezt az
idegenforgalmi adó-kompenzációt az I. kerület is minél nagyobb összegben igénybe tudja venni.
Tölcsér Borbála, képviselő: hisz a közös munkában és a közös teherviselésben, azonban azt
gondolja, hogy közös teherviselésről kizárólag abban az esetben beszélhetnek, ha az ilyen
döntéseket egyeztetések előzik meg. Mint azt látják, a Fővárosban sem igazán sikerül megfelelő
egyeztetéseket folytatni az ellenzéki vezetéssel, és a kormányra is jellemző, hogy ilyen fajta
egyeztetéseket egyáltalán nem szeret véghez vinni. Számára hiteltelen közös teherviselésről
beszélni, mikor a kormány egyáltalán nem hisz ezekben az egyeztetésekben. Elvonni százmillió
forintokat önkormányzatoktól kizárólag akkor lenne rendben, ha ezt egyeztetési lépés előzi meg
és konszenzus alakul ki. Utólag lehet kommunikációsán kozmetikázni a kialakult helyzetet, ahogy
ezt teszik is ebben a teremben, hiszen ezt a kormánytól az elmúlt tíz évben megszokták.
Kommunikációs kormányzás zajlik, kérte, hogy ezt az I. kerületben ne folytassák.
dr. Jeney János László, képviselő: kérte, hogy beszéljenek a tényekről., hogy az elmúlt
hónapokban a világjárvány idején mi történt. Számoljanak el azzal, hogy mennyi pénzt fordítottak
látványpolitizálásra, kommunikációra, szakértők és tanácsadók alkalmazására. Amíg a járvány
elleni küzdelem zajlott, az I. kerületben Branding pályázat történt, ami szégyen. Miközben a
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pályá2ati anyagokat olvasta, végig az járt a fejében, hogy mennyire szégyenletes, fölösleges, és
micsoda értékrendi zavart mutat, hogy egy világjárvány idején, vészhelyzet időszakában az I.
kerületi polgármester számára ez jelenti a prioritást. Még egy egyébként támogatandó cél, a
gyerekek nyári táboroztatása kapcsán is sikerült egy olyan pályázatot lebonyolítani, amelynek a
végén csak fél szívvel lehetnek elégedettek. Ebben is világosan tetten érhető volt polgármester
asszony szereptévesztése, aki elfelejtette, hogy nem az általa támogatandónak ítélt célok, hanem
az I. kerületi gyermekek szabadidős tevékenységének támogatását kellene elősegíteni. így
kaphattak milliós nagyságrendű támogatást olyanok is, akiknek nincs köze az I. kerülethez. A
felsorolt példák jól mutatják az álszent viselkedésüket. Ez az előterjesztés egy kommunikációs
trükk, álszent szolidaritási akció, mellyel nem tudnak azonosulni és a szavazás során nem
támogatják.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: amennyiben képviselő asszony részt vett volna a
válságkezelésben, tudná, hogy több mint 15 millió Ft-ot költött rá a kerületi önkormányzat.
Többek között képviselők és alpolgármesterek vitték ki a higiéniás és élelmiszercsomagokat a
lakóknak. Szeretné megköszönni ugyanitt a Fideütas, így Gulyás Gergely munkáját, akik szintén
részt vettek a munkában. Bízik benne, hogy van a Fideszes képviselőkben önreflexió és példát
tudnak venni a következő generációtól.
Tölcsér Borbála, képviselő: dr. Jeney Jánosné képviselő asszony is részt vett a Branding
pályázat elbírálásában. Ezek szerint akkor ez álságos konstruktivitás volt a részéről. Nem tudja,
hogy a képviselőtársainak hazudott-e abban a teremben, mert jómaga akkor úgy érezte, hogy
nagyon konstruktív mederben zajlott az egyeztetés vagy képviselő asszony most hazudik a
választóknak arról, hogy egyébként nem vette ki ebből a részét. Mindnyájan tudják, hogy kivette
belőle a részét és eközben álszentségről beszél. Felteszi a kérdést, valójában ki is az álszent.
Timár Gyula, képviselő: alpolgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat eddig 150 millió
Ft-ot költött a védekezésre. Valamelyik nap hallották, hogy az I. kerületnél területileg és
létszámilag is kétszer nagyobb VII. kerület 35 millió Ft-ot kér a kormánytól, mert ennyit költöttek
a védekezésre. Kérdése, hogy az VII. kerület csinálta ennyire rosszul vagy az I. kerület ennyire jól.
dr. Jeney János László, képviselő: részt vett a munkában, mert szerette volna, hogy rálátásuk
legyen az ügyre. Mivel két évvel ezelőtt történt arculatváltozás a kerületben, szerette volna látni,
hogy mennyi pénzt és mire költenek.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: elmondta, nem a VII. kerületben, hanem az I.
kerületben alpolgármester, ebből tud kiindulni. Véleménye szerint nagyon sikeresen abszolválták
az elmúlt 2-3 hónapot. Bízik benne, hogy a VII. kerületnek is ez sikerült. Nem tudja, hogy ott
milyen megoldási javaslatokkal éltek. Az I. kerületben több tízezer maszkot és gumikesztyűt
osztottak ki, rengeteg élelmiszer- és higiéniás csomagot szállítottak házhoz. Úgy véli, mindent
megtettek azért, hogy a kerületi lakókat a legkisebb zavar érje az elmúlt időszakban.
dr. Kun János, képviselő: a VII. kerület nem 35 millió Ft-ot fordított válságkezelésre, hanem
úgy gondolják bizonyos jogszabályok alapján, hogy ezt az összeget meg kell, hogy térítse
számukra a kormány.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: dr. Jeney Jánosné képviselő asszony nyári
gyerektáboroztatással kapcsolatos kijelentésére reagálva elmondta, hogy keretösszegeket
határoztak meg a beadott javaslatok alapján az elbírálás során, és annyival tudnak elszámolni az
adott táborok, ahány I. kerületi gyereket táboroztattak, vagyis utólagos elszámolás alapján kerül a
tényleges összeg meghatározásra. Nem fognak tehát más kerületben élő gyermekeket támogatni.
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Elmondta, érdemes lenne eldönteni, hogy mit kellene tenni. A válsághelyzet idején jómaga
rendszeresen kapta meg levélben azt a vádat, hogy kevés előterjesztés készül és nem haladnak
eléggé az ügyekkel. Ha pedig előkészítenek egy olyan előterjesztést, ami kapcsán abban bíznak,
hogy a járványhelyzet valamikor véget ér és az érdemi munkát elő tudják készíteni - például a
Branding pályázat esetében -, akkor pedig az a probléma, hogy miért ezzel foglalkoznak a járvány
idején. A vád akkor lehetne jogos, ha a járványhelyzet idején az önkormányzat elmulasztott volna
egy olyan tevékenységet, ami a járványhelyzet kezelésére, a kerületi lakók egészségének,
biztonságának megóvására szolgált volna. Ilyen azonban nem történt. Elsők voltak, akik
beszerezték és osztották a védőfelszereléseket, akik tesztelték az önkormányzati dolgozókat, akik
felszerelték a kerületi intézményeket fertőtlenítővel. Nagy erővel fertőtlenítették a kerületi
utcákat. A polgármesteri hivatal fertőzésmentes maradt. Elmondhatja, hogy a kerületi
intézmények minden dolgozója és a kerületi lakók biztonságban érezhették magukat. A kerületi
nyugdíjasokat, hátrányos helyzetű családokat ellátták. Megtették a kötelességüket minden
nehézség és félelem ellenére, éppen ezért azt gondolja, jó dolog, hogy mindemclett azt is meg
tudták tenni, hogy a jövőre koncentrálva előre vivő előterjesztéseket készítettek és bíráltak el. A
branding folyamatot le szokták redukálni névjegy tervezésre, de az nem erről szól. Az igazi
branding folyamat arról szól, hogy az arculatban is és kommunikációjuk stílusában is megjelenjen
mindaz az üzenet, amit a kerületben élőknek szolgáltatni akarnak. Megjelenjen mindaz, ahogyan
dolgoznak; megjelenjen az átláthatóság, a részvételiség, a jövőért való elköteleződés, a zöld
gondolatok, a társadalmi szolidaritás gondolatai. Egy ilyen folyamatnak néznek elébe, mely
folyamat nem grafikusok zárt szobában történő munkájáról, hanem arról szól, hogy a kerületi
lakókkal együtt mutatják meg, hogy milyen is a Budavári Önkormányzat. Mindenkit szeretettel
hív erre a munkára.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: visszakanyarodva az eredeti előterjesztéshez összefoglalóan
elmondta, arról van szó, hogy miközben Orbán Viktor csak az I. kerülettől miUiárdokat von el,
közben minden egyes nap M. Lőrincnek annyi milliárd forintot ad, ahány gombóc fagyit a három
előterjesztő nem tudna megenni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tovább kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2020. fVI. 25.1 önkormányzati határozata
a kormány önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen való tiltakozásról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező nyilatkozatot és felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza az
önkormányzatok működését ellehetetlenítő javaslatait, és biztosítson többletforrásokat az
önkormányzatok megnövekedett feladatainak ellátásához.
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3.

Egyéni képviselői előterjesztés a „Kereskedelmi Pavilon 2020” elnevezésű
pályázat visszavonására
Előterjesztő: dr. Sándor Pétemé képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

dr. Sándor Pétemé, képviselő: nagyszámú vári és nem vári lakos kérelme, mondhatni
követelése, hogy a Szentháromság térre tervezett 2 db, valamint a Tóth Árpád sétányon a Gránit
lifthez, vagyis fedett lépcsőhöz tervezett bódék kilenc hónapi folyamatos működésére kiírt
pályázatot vonja vissza az önkormányzat. Polgármester asszony a testület alakuló ülésén azt
ígérte, hogy minden kerületi lakos érdekeit képviselni fogja. Most, hogy a vári lakosok többször és
hangosan jelezték, hogy nem kémek a bódékból, ezen ígéretéhez híven vagy visszavonja ezt a
pályázatot vagy vállalja, hogy félrevezette a kerület lakosait. A Budavári Lakosok Szövetsége, a
vári lakosok civil szervezete „Budavár nem bódévár” címmel aláírás gyűjtést kezdeményezett,
hogy kifejezzék tiltakozásukat. Az akció kezdetétől eltelt kevesebb, mint egy hónap alatt több
mint ezer választópolgár írta alá a tiltakozást, melyet szeretne most bemutatni. A gyűjtés
kezdetekor még dühöngött a járvány, az iskolák, óvodák és üzletek, templomok, de még az
önkormányzat is zárva volt. A lakosok bezárkóztak otthonaikba, aki tehette, vidékre menekült,
ezért az akció sikere elég valószínűtlennek tűnt. A járvány enyhülésével azonban lassan feltűntek
az első kimerészkedők, akik azonnal csatlakoztak a tiltakozókhoz, aláírásukkal erősítve a
tiltakozást. A vári lakosok nemet mondtak a bódékra. A tiltakozás átlépte a várfalat, a kerület
határát, de még a város határát. Idézve egy nem vári lakostól: „Nem csak vári lakóké a Budai Vár.
A Vár sorsa valamennyiünk színügye.” Nem vonja kétségbe, hogy a nem várt, jelentős
költségekkel járó világjárvány után fontos az önkormányzati költségvetés egyensúlyának a
helyreállítása. Értik a politikai hangulatkeltést, amikor polgármester asszony azt ismétli, hogy a
kormányzati elvonások miatt kényszerül a bevételt növelni. A jelen pályázat kevesebb, mint 33
millió Ft bevételhez juttatná az önkormányzatot. Ezt a pénzt takarékos gazdálkodással elő lehet
teremteni anélkül, hogy nagyon sok itt élő és idelátogató ember örömét elrontanák a bódék
látványával, a lacikonyhák szagával. Ismerik azt a kijelentést, hogy hiszen korábban is voltak itt
bódék, akkor is látták azokat a Várban. Valóban így volt; három napos események részeként augusztus 20-ára rendezett ünnep és a szeptemberi Könyvünnep alkalmából - három napig
jelentettek kellemedenséget az itt lakóknak. De tudták, hogy a negyedik napon tisztaság és rend
fogadja a vári lakosokat. Amit három napig élvez és szeret az ember, az kilenc hónapon keresztül
már elviselhetetlen. A helyismeret hiányát jelenti az a kijelentés, hogy a bódékban árusított menük
a Várban hiánypótlók. Ha polgármester asszonynak ideje engedi, látogasson el a Palota út 1. szám
alatti nyitott udvarba, ahol rendezett környezetben évek óta sikeresen működik hasonló
menüsorral rendelkező vendéglátó egység, amelynek látványa nem zavarja a városképet. A Várban
37 vendéglátó egység van, melyek a szendvicsezőtől, az önkiszolgáló éttermen keresztül a fine
dining étteremig minden igényt kielégítenek, nincs szükség kiegészítésre. Egyik főváros — Róma,
Párizs, London, Bécs - történelmi katedrálisa mellett sem található a tervezetthez hasonló vásári
kép, és itt sem akarják ezt.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: az elmúlt fél órában sokszor elhangzott az a szó, hogy
álszent és álságos. Véleménye szerint, ha valami az, akkor ez a mostani kezdeményezés. Hogy
melyik fővárosban van a katedrális közelében ilyen bódé; például itt, 50 méterre a Mátyás
templomtól, amit a korábbi ciklusban szavaztak meg 5 + 5 évre. Ugyanígy a korábbi képviselő
testület adta meg a Savanyúleves-bástyán vagy a Kapisztrán téren a lehetőséget hosszú távra
pavilonok üzemeltetésére. Az előterjesztésben szereplő pályázati kiírásra vonatkozóan, amelyet a
képviselők megismerhettek, nem volt problémájuk. Elmondta, nem bódékat, hanem a
Műemlékvédelmi Hivatal által engedélyeztetett pavilonokat fognak engedni felállítani. Nem
lacikonyha, hanem szigorú és szűk választékot adó helyszín lesz, mely a jelenlegi helyzetben plusz
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kiszolgálási lehetőséget ad majd a Várban. A 37 étteremből jelenleg kettő van nyitva a Várban,
mely nem tudja ellátni a kevés, esetleg belföldi turistát, akit idevámak. Nagy erőket fordítanak arra
— nem csak az önkormányzat, hanem a Magyar Turisztikai Ügynökség is hogy megpróbálják a
belföldi turizmust felélénkíteni és visszacsalogatni a Várba. A kezdeményezésük nem új, nem itt
találták ki. A Budavári Önkormányzat pavilonokat folyamatosan engedélyezett, meg is
hosszabbítva azokat. Valóban nem 6-9 hónapra, ahogyan most tervezik, hanem 5 + 5 évre.
Véleménye szerint megtévesztették az aláírásgyűjtéssel a választópolgárokat, amikor azt állították,
hogy lacikonyhát szeretnének a Mátyás-templom tövében üzemeltetni, mert ez nem így van. A
pályázat jogszerű és transzparens volt, minden részében jelen lehettek a képviselők, a bontásnál is.
Kéri ezért a képviselő-testületet, hogy ne fogadja el az előterjesztésben szereplő javaslatot.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: ahogyan már elhangzott, elképesztő elvonások előtt
állnak, ezért minden fillérbe kapaszkodnia kell az önkormányzatnak. A Fidelitas Facebook oldalán
megjelent egy fotó Orbán Viktorról, miszerint „Apa csak egy van.”. Javasolta, szóljanak apának,
hogy adja vissza a pénzüket, és akkor esetleg tudnak arról beszélni, hogy szüksége van-e az
önkormányzatnak erre a fajta bevétehe.
Timár Gyula, képviselő: 2019. november 25-én a kulturális hírek rovatban jelent meg egy
pályázat adventi vásárra, a határideje november 28. volt. A rendeletük 30 napot jelöl határidőnek,
kivételes esetben 15 napot. Nem csoda, hogy erre a pályázatra egy jelentkező volt, aki azt meg is
nyerte. Mindnyájan emlékeznek arra a piszokra, ami a bódé mellett látható volt. A jelen pályázat
április 30-i határidővel lett kiírva, mely négy bódé elhelyezésére vonatkozik. Két pályázó indult;
amelyik az adventit megnyerte, 90 000 Ft/m2-t, a másik pedig 150 000 Ft/m2-t ajánlott. A bírálati
lapon a vesztes pályázó esetében a bruttó összeg helyett a nettót írták be, a győztesnek pedig a
bruttót, ezáltal a vesztes pályázó közel 10 millió Ft-tal többet ajánlott a három helyszínre, mint a
győztes a négy helyre. A Fidesz-KDNP azt az álláspontot képviselte, hogy a Budai Várban ne
legyenek bódék, a Gellérthegyen a parkolónál pedig a 150 000 Ft/m2-t ajánló nyerjen.
dr. Kun János, képviselő: tudomása szerint valóban az egyik nettót, a másik pedig bruttót írt, de
amikor elbírálták, akkor a nettóból bruttót képeztek, és olyan módon bírálták el. A bontásnál
részt vettek a képviselők, így tudták, hogy miről van szó. Tudomása szerint a Fidesz-KDNP a
másik pályázatot támogatta volna. Megjegyezte, a nyertes pályázat összességében előnyösebb az
önkormányzat számára. A lakosok számára is előnyösebb, tudniillik ez a pályázat az ételt a
Kerületkártyával rendelkező lakosok számára 50%-os kedvezménnyel fogja adni.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: jelezte, a nyertes pályázó is három pavilont fog üzemeltetni,
és arra fizeti az összeget, hiszen a Gránit lépcső melletti helyszínre a Műemlékvédelmi Ffivatal
nem adta meg az engedélyt pavilon létesítésére.
dr. Sándor Pétemé, képviselő: a nyertes pályázat gazdag képanyaggal mutatta be az
elképzeléseit, mely alapján más kifejezést nem tudnak használni, mint a bódé. Ez nem jelent
leminősítést, hiszen az bárhol máshol — például egy sörünnepen - teljesen elfogadható, de a Budai
Vár közepén, a Mátyás-templom mellett méltatlan a megjelenése. Megjelent a pályázat
mellékleteként a menüsor, mely lehet, hogy máshol sikeres, de véleménye szerint szintén nem
idevaló. Képviselőtársa kifogásolta a megadott számot, miszerint most minden üres. Vírus idején
nem volt értelme semmit kinyitni, és még mindig bátortalanok a tulajdonosok, egy jó ideig
valószínűleg haszon helyett kárt termelnének. A bizonytalan és kisebb méretű helyiséggel
rendelkező vállalkozókat segíteni kellene a talpon maradásban, hiszen az elmúlt években sikeresek
voltak. Aggódva figyelik például a Savanyúleves bástyán található hely sorsát, amely szintén
sikeres volt. Bíznak benne, hogy ha az élet beindul, a sikeres 37 vállalkozás ismét talpra áll.
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Tölcsér Borbála, képviselő: az előterjesztésről való beszélgetést sok ponton humorosnak tartja,
el is kanyarodtak a lényegtől. Szinte minden elhangzott már és jómaga sem tudja az előterjesztést
támogatni. Mivel a humor jelentősen oldja a feszültséget, ezért nem szeretné elszalasztani azt a
lehetőséget, hogy kommunikációs szakemberként gratuláljon ehhez a kiváló szlogenhez és bízik
benne, hogy nem került annyi milliárdba, mint ahogyan Molnárka képviselő úr mondta, még
gombócból sem tudna megenni.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: pavilont hozott fel sikeres képként dr. Sándor Pétemé
képviselő asszony, hiszen a Savanyúleves bástyán egy pavilon van, amit az önkormányzat hosszú
évek óta nagyon helyesen bérbead. Most is próbálták, de a járványra való tekintettel senki nem
jelentkezik rá.
Jelezte, a Budavári Önkormányzat volt az első, aki egyoldalúan elengedte vagy csökkentette a
bérleti díjakat azon vállalkozásoknak, melyek kénytelenek voltak bezárni, illetve nagyon sok
egyeztetést, fórumot tartottak a kerületi vállalkozóknak a jövővel kapcsolatosan. Véleménye
szerint ez a fővárosban teljesen unikális volt, és főként azért vannak ebben a helyzetben, mert a
Vár az egyetlen része Budapestnek, ahol gyakorlatilag 95%-ban a turistákból élnek a
vendéglátóhelyek és egyéb vállalkozások. Azt nem lehet az önkormányzaton számon kérni, hogy
nem támogatja a helyi vállalkozásokat, és nem próbál előremutató javaslatokat, cselekedeteket
tenni.
Végül elmondta, a korábbi évekhez képest természetesen a Mátyás-templom mellett ugyanúgy
ingyenesen biztosítani fogják sok hónapra a lehetőséget az egyháznak ugyanilyen bódé
kihelyezésére adománygyűjtés vagy egyéb célból, amely kérés már meg is érkezett az
önkormányzathoz.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a Budavári Önkormányzat hatályos közterület-használati rendelete
bárhová engedi pavilon elhelyezését, mely jelenleg egy hatósági ügy. Ha ilyen engedély kérelem
érkezik és az örökségvédelmi hatóság az épület felállításához hozzájárul, akkor az
önkormányzatnak a közterület-használati engedélyt meg kell adni. 2018-ban a közterület
használati rendelet Budai Vár belső területére vonatkozó szabályai 9000 Ft/hó/m2 díjban
állapították meg pavilon létesítését, melyhez kell viszonyítani a pályázatot. A pályázat nem a
közterület-használatról szólt, hanem a közterület-használati jogosultság elnyeréséről. Ezt követi az
a hatósági eljárás, amiben a hatóság elbírálja a szabályok alapján a közterület-használatot és abban
közreműködnek egyes szervek, így az örökségvédelem. Ha az önkormányzatnak más szándékai
vannak, akkor a rendeletét módosítania kell.
Timár Gyula, képviselő: kérdése, hogy a pályázatok milyen szisztéma szerint, hová kerülnek fel,
hogy az emberek megtalálják őket.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a pályázatok az előző ciklusban létrehozott,
honlapnak nevezett alkotáson jelennek meg ezen entitás lehetőségeit figyelembe véve. Nem
véletlen, hogy branding pályázatot kellett kiírniuk és az sem, hogy egy új honlap létrehozásához
fogtak, ugyanis a jelenlegi brand és honlap alkalmatlan arra - ahogyan képviselő úr is nagyon
helyesen megjegyezte -, hogy rugalmasan, átláthatóan, kereshetően és ügyfélbarát módon szolgálja
a kerületiek tájékoztatását és az egyes információk elérését. Azon vannak, hogy ezek a pályázatok
minél jobban elérhetőek, keresőszavakkal kereshetőek legyenek. Bízik benne, hogy a nyár végére,
ősz elejére sikerül egy ilyen, új branddel rendelkező honlapot felállítani mindnyájuk örömére, és
ezt képviselő úr is jól fogja tudni használni.
A jelen előterjesztéshez hozzátette, hogy nyilvánvalóan egy kísérleti úton járnak; tisztában vannak
vele, hogy a járvány miatt meg fog változni a Budai Vár használata, az ideérkező turisták
összetétele és a turisztikai igények is. A pályázatot azért írták ki, hogy új utakat keressenek;
kísérletet tegyenek arra, hogy egy megváltozott használathoz, egy megváltozott összetételű.
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ideérkező tömeghez megfelelő ellátást, szolgáltatásokat kínáljanak. Azért csak 9 hónapra szól a
pályázat, mert pontosan az a céljuk, hogy a lejárta után kielemezzék, megkérdezzék a kerületi
lakókat hivatalos, online kérdőíveken. Meg fogják kérdezni a vállalkozót, az önkormányzat
munkatársait is a tapasztalatokról. Annak alapján, hogy a kilenc hónapot hogyan értékelik, lépnek
tovább vagy mondják azt, hogy ezt a kísérletet más módon kell folytatni, mert nem az a jó irány.
Ez a folyamat nem is a veszélyhelyzeti, hanem a normál jogszabályoknak megfelelően zajlott le, a
pályázati kiírást a szakbizottság elé tárta, az többségi támogatást kapott, mely alapján hozott
határozatot. A pályázat elbírálását is a szakbizottság elé vitte, mely szintén többségi támogatást
kapott, így ennek alapján hirdettek eredményt. Nem gondolja, hogy akár a képviselő-testülethez,
akár a pályázóhoz, akár azokhoz a kerületi lakókhoz, akik 50%-os kedvezménnyel juthatnak a
Várban minőségi élelmiszerekhez, méltó lenne az, hogy a pályázatot most egy ödet alapján
visszavonják. Kilenc hónap múlva ki fogják elemezni a tapasztalatokat és annak alapján lépnek
majd tovább.
dr. Sándor Pétemé, képviselő: a lakók megkérdezésével kapcsolatban megjegyezte, a
felmutatott több mint ezer aláírás biztosítja azt, hogy a vári lakosok mire gondolnak és mit
szeretnének. Kérdés, hogy csak a jövőben kérdezik-e meg az érdekelteket és akkor adnak helyt a
követelésnek vagy már ennek is helyt lehet adni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a tapasztalatokról akkor tudja megkérdezni a lakókat,
amikor már volt mit megtapasztalni. Egy feltételezett és a valóságtól némely ponton lírailag eltérő
információhalmaz alapján adott aláírástömeg egészen más, mint hogy megtapasztalják. A
tapasztalatokat fogják felmérni, kielemezni.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: az ezer aláírás nagyon hangzatos. Jómaga sok aláírást
gyűjtött az Európai Ügyészséghez való csadakozás okán és tudja, hogy ez a szám nagyon sok.
Megkérdezte, van-e annak akadálya, hogy valamilyen módon bemutassák azt, hogy van ezer olyan
vári lakos, aki tényleg tiltakozik, mert kétségbe vonja, hogy ezer olyan aláíró szerepel rajta, akit ez
érint, és aki a Várban lakik.
Varga Dániel, képviselő: ha valaki aláírást gyűjt, azt általában petíció formájában át szokta adni
az illetékes hivatalnak. Nem tudja, hogy az aláírásgyűjtés megfelel-e a hatályos európai
irányelveknek, az GDPR-nak vagy civil bőrbe bújtatva a Kubatov-listát bővítik. Ha azt szeretnék,
hogy az önkormányzat érdemben meg tudja fontolni, akkor adják át, hogy lássák, ki tiltakozik a
javaslat ellen.
dr. Sándor Pétemé, képviselő: az adatvédelmi törvény ismeretében nincs módjuk arra, hogy a
listát átadják. Egy megoldás van a megismerésére; ha közjegyző hitelesített aláírással bizonyítja az
aláírások számát. Megjegyezte, nem jellemző rájuk, hogy csalnak.
dr. Kun János, képviselő: ha úgy gondolták volna, hogy átnyújtják a listát, mint ezer vári polgár
tiltakozását, akkor az ívekre ráírhatták volna, hogy az aláírásukkal engedélyezik az aláírók, hogy
személyes adataikat a jegyző vagy polgármester megismerje. De nem így akarták, ezért nem így
készítették el a kérdőívet.
Varga Dániel, képviselő: a hatályos képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzat, illetve
az Mötv. lehetőséget ad helyi népszavazás kezdeményezésére. Ha ilyen igény van, akkor kérdése,
hogy miért egy civil szervezettel gyűjtenek kétes módon aláírást és miért nem kezdeményeznek
helyi népszavazást és gyűjtik össze a megfelelő kvótát. Ha látják a helyi, valós igényeket - hiszen
azon valóban csak a helyiek vehetnek részt -, akkor azt az önkormányzat teljesítheti.
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dl. Sándor Pétemé, képviselő: az
kezdeményezte, szervezte és bonyolította.

aláírásgyűjtést

a

Budavári Lakosok

Szövetsége

Varga Dániel, képviselő: amely a Fidesz civil szervezete.
dr. Sándor Pétemé, képviselő: politikamentes szervezet, mely kifejezés szerepel az
alapszabályában.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: megkérdezte, hogy a másik irányban 30 méterre lévő
pavilon, ami évek óta ott áll és még sok évig fog, nem zavarja-e az előterjesztőt.
dr. Sándor Pétemé, képviselő: az említett pavilon nem a tér közepén áll, közel a Mátyás
templomhoz, hozzászoktak, belesimul a környezetbe, a zöldfelület eléggé eltakarja, meg vannak
vele elégedve. A tervezett variáció nem hasonlítható ahhoz.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: bízik benne, hogy ezzel is meg lesznek elégedve és
megszeretik majd, és abban is bízik, hogy a kerületi lakók megszeretik az 50%-os áron kapható
finom élelmiszereket.
Tovább kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozata
a „Kereskedelmi Pavilon 2020” elnevezésű pályázat visszavonásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a dr. Sándor
Pétemé „Kereskedelmi Pavilon 2020” elnevezésű pályázat visszavonása” tárgyú képviselői
önálló indítványában szereplő határozati javaslatot.

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény értelmében az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi az intézmény
működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése. Az Egészségügyi Szolgálat főigazgatója
elkészítette az intézmény 2019. évi szakmai beszámolóját. Köszöntötte dr. Bodroghelyi László
főigazgató urat.
dr. Bodroghelyi László, főigazgató: az elmúlt év legjelentősebb eseménye, hogy az Egészséges
Budapest Program, illetve az önkormányzat által adott támogatás keretében sikerül megújítani a
Maros utca Szakrendelő alagsorát, amely mindaddig lomtárként használható pince volt, de a
terasz elbontásával ebből földszint lett. A rendelkezésre álló hasznos terület növelésével egy új
labor váró és vérvételi helyet sikerült kialakítani, így a pácienseknek nem az aulában kell
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várakozniuk, ahol egyébként is sokan vannak, hanem külön helyen. Ugyanez a hely a vérvételi
időszakot követően teret ad olyan közösségi eseményeknek, mint továbbképzés, értekezlet,
közösségi esemény, betegklub.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: több alkalommal járt a vírus idején a Maros utcában is.
Megköszönte, ahogyan az Egészségügyi Szolgálat munkatársai az elmúlt időszakban a helyzetet
kezelték, nagy támasz voltak a lakosságnak.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: csatlakozik alpolgármester úrhoz; köszöni az
Egészségügyi Szolgálat vírushelyzet alatt nyújtott működését. Igaz, hogy a tavalyi évről számolnak
be, de örülhetnek annak, hogy7 Karácsony Gergely főpolgármester úr tárgyalásai
eredményeképpen a kerület idén 617 millió Ft-ot kap az Egészségügyi Szolgálat fejlesztésére. Az
elképzelések már igen előrehaladott előkészítés alatt vannak. Remélik, hogy minél hamarabb
megvalósulnak, és egy 21. századi, korszerű, mindenki megelégedésére szolgáló egészségügyi
szolgáltatási rendszert tudnak a kerületben kialakítani.
Tovább 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
32/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2019. évi beszámolóját.

5.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ az önkormányzat fenntartásában
működő költségvetési szerv. A beszámolót a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ intézményvezetője elkészítette. Köszöntötte Krieser Andrea intézményvezető asszonyt.
Krieser Andrea, intézményvezető: részletes beszámolót készítettek, ezért nem kívánta
kiegészíteni. Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: nagyon köszöni a az intézmény elmúlt hónapokban
tanúsított munkáját; elképesztő teljesítményt nyújtottak, melyre büszke lehet a kerület.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: csatlakozik alpolgármester úrhoz; köszönti a
munkájukat. Az intézmény szervezte az idősek melegétkeztetését, és az ellátás egyéb formáit is.
Tovább 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
33/2020. (VI. 25.1 önkotmányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi beszámolóját.

6.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az Egyesített Bölcsőde az önkormányzat
fenntartásában működő költségvetési szerv. A 2019. évre vonatkozó beszámolót az intézmény
vezetője elkészítette, melynek elfogadásáról a képviselő-testület dönt. Köszöntötte Koppány Ivett
intézményvezető asszonyt.
Koppány Ivett, intézményvezető: a szakmai munka minőségének emelése folyamatos az
intézményben. Törekednek arra, hogy a leginkább meg tudják valósítani a bölcsődékben az
országos nevelési-gondozási alapelveket, és a kerületi családok igényeit figyelembe véve végezzék
a munkájukat. A 2019. évben a családokkal való kapcsolattartás, együttműködés, a szülői
kompetenciák erőssége került a fókuszba, így olyan kommunikációs módszerek referencia
intézményévé válhattak, amire nagyon büszkék, és remélik, hogy azt a családok megelégedésére
tudják folytatni.
Varga Dániel, képviselő: intézményvezető asszonynak és valamennyi bölcsődei dolgozónak
megköszönte a megfeszített munkájukat, és további jó munkát kívánt a jövőben is.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: csatlakozik képviselő úr köszönetéhez.
Tovább 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
34/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2019. évi tevékenységétől szóló beszámolóját.

7.

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2018-2019. nevelési évre vonatkozó
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a kerületi önkormányzatok feladatai közé tartozik az
óvodai ellátás biztosítása. A önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák intézményvezetője elkészítette a 2018-2019. nevelési évre vonatkozó tevékenységről
szóló beszámolót. Köszöntötte Katinszki Ferencné intézményvezető asszonyt.
Katinszki Ferencné, intézményvezető: az Oktatási Hivatal írja elő az intézmény számára a
beszámoló minden pontját; felsorakoztatja a pedagógus életpálya-modell bevezetésével, hogy
hogyan kell egy beszámolónak megtörténnie, és milyen területekre — hét kompetenciára — kell
kiterjednie. A beszámoló ez alapján került elkészítésre. SWOT-analízist kell készíteniük az
erősségeikről, illetve a fejleszthető területekről. A következő években azokon a területeken, ahol
még fejlődhetnek, természetesen fejlődni is szeretnének.
A tavalyi évben az egyik legfontosabb volt - a szülők segítségével -, hogy mélyszegénységben élő
vidéki óvodákat és családokat támogattak karácsony alkalmával.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: köszönetét fejezte ki az intézmény valamennyi dolgozója
számára, büszkék lehetne a kerületi óvodákra.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: csatlakozik képviselő úrhoz; köszöni a óvodák
valamennyi dolgozójának a munkáját. Elmondta, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt mind a kerületi
bölcsődék, mind az óvodák ügyeleti ellátást biztosítottak, ami egyébként nem volt jellemző más
önkormányzatokra. Illetve ez időszak alatt mindkét intézmény dolgozói mosható maszkokat
varrtak.
Tovább 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
35/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2018-2019. nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
2018-2019. nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolóját.

8.

A Budavári Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Budavári Művelődési Ház közművelődési
intézményként az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv. Az intézmény 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját az igazgató elkészítette. Megyesi Anikó igazgató asszony
jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Ezúton is jobbulást kíván neki.
Zsitnyák János Bálint, képviselő: megköszönte igazgató asszony és az intézmény valamennyi
munkatársának a munkáját.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: csatlakozik képviselő úrhoz; köszöni a munkájukat.
Tovább 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
36/2020, {VT 25.) önkormányzati határozata
Budavári Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budavári Művelődési Ház 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
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9.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
az önkormányzat képviselő-testületének irányítása alatt álló költségvetési szerv. Az intézmény
2019. évi működését bemutató beszámolót az intézmény vezetője elkészítette. Köszöntötte
Vékásné Dobos Zsuzsanna intézményvezető asszonyt.
Vékásné Dobos Zsuzsanna, intézményvezető: a beszámolóból kiderül, hogy szerteágazó
tevékenységet végeznek. Kiemelte, hogy az utóbbi néhány évben nagy fejlődésnek indult a
központ, a 2019. évben is rengeteg felújítás történt, sokat szépült a terület, ami örvendetes. Két
hektáros területről van szó, aminek legalább a háromnegyed része zöld. Ezt igyekeznek
megőrizni; és annak ellenére, hogy kicsi a dolgozói létszám, mindent megtesznek azért, hogy a
zöld területet ápolják, bővítsék. Nagyon sok kertészeti munka zajlott az utóbbi időben és 2019ben is. Megköszönte az önkormányzatnak, hogy szívén viselni a központot és sok támogatást ad
részükre. Köszönetét mondott a GAMESZ-nak is, mert sokat segítenek számukra bizonyos
munkák ellátásában.
Tölcsér Borbála, képviselő: megköszönte az intézmény dolgozóinak az egész éves munkáját.
Tudja, hogy kevesen vannak, nagyon sokat dolgoznak, de nagyon szép eredményeket érnek el.
Bízik benne, hogy a bizottság és a képviselő-testület továbbra is tudja majd támogatni az
intézményt.
Remenyik Ildikó, képviselő: most, hogy az intézményi beszámolók végére értek, valamennyi
intézményvezető munkáját megköszönte. Elmondta, aki alaposan végigolvasta az
előterjesztéseket, az nem találkozott száraz tartalommal.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tovább 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
37/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont 2019. évi beszámolóját.

25

10. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelésének elfogadására
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a beszámolót a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az önkormányzat a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény bekezdése és a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó
értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi
megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. A
Budavári Önkormányzat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló
átfogó értékelést elkészítette.
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
38/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló átfogó értékelésének elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 170/A. §-a és 10. melléklete alapján Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

11. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Alapító okiratának módosítása az önkormányzat tulajdonában álló
helyiségek használatba adása céljából
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Az Egészségügyi Szolgálat megkereste
az önkormányzatot az Attila út 61. szám alatti irattár áthelyezésének ügyében. 2019-ben a
helyiséget több alkalommal szennyvíz öntötte el, amelynek következtében jelentős károk is
keletkeztek. A szolgálat azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonában
álló. Ostrom utca 31. földszint 6. szám alatti 22 m2 alapterületű és a földszint 14. szám alatti, 42
m2 alapterületű helyiségeket iratok tárolására, irattárazás céljára bocsássa a rendelkezésére. Az
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Attila út 61. szám alatti helyiségre a hozzájárulás esetén nem tartanak igényt, így az ismételten
visszakerülne az Önkormányzat kezelésébe.
Továbbá intézményvezető úr kérelmezte az Attila út 63. szám alatti utcai, földszinti fekvésű, 242
m2 alapterületű helyiség használatba adását háziorvosi rendelő kialakítása céljából.
Kérte főigazgató urat, hogy - főként az utóbbi ügyről - tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
dr. Bodroghelyi László, főigazgató: hozzájutottak egy adott forráshoz, amit megfelelően fel
kívánnak használni. Az utóbbi évtizedekben a rendelők folyamatosan újultak meg, de a két nagy a Csalogány utcai és az Attila úti — rendelő fejújítása ezidáig elmaradt. A tervek között szerepelt a
megvalósítás, de több akadályba is ütköztek; például, hogy a felújítás idejére a háziorvosokat hová
tudják elhelyezni, illetve az Attila úti rendelő öt praxis elhelyezésére igazából kis méretű, és ezért
nem akartak pénzt belefektetni. Tudomására jutott, hogy van egy 242 m2 alapterületű, megürült
helyiség az Attila út és a Zerge lépcső sarkán, ami nagyon alkalmas lenne a jelenlegi Attila úti
felnőtt háziorvosi rendelő kiváltására. Olyan rendelőt álmodott meg, amely könnyedén, a 21.
századnak megfelelően el tudja látni öt praxis helyigényét, és két sarokra van az eddigi rendelőtől.
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyiségeket az Egészségügyi Szolgálat
használatába adja, akkor megkezdődhet a felújítás. A felújítást követően a Csalogány utcai rendelő
háziorvosai az ottani rendelő felújítása idejére ideiglenesen átköltözhetnek az új Attila úti
rendelőbe. Ha a Csalogány utcai rendelő elkészült, a háziorvosok visszaköltözhetnek, és az Attila
úti rendelő orvosai átköltözhetnek új helyükre. A jelenlegi rendelő pedig kiváló helyet adhat
esetleg a több kerület által közösen működtetett gyermekügyelet számára. Kérte, hogy a
képviselő-testület támogassa az elképzelést.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további 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
39/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Alapító okiratának
módosítása az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek használatba adása céljából
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata részére a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján ingyenesen
használatba adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátáshoz
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az alábbi, önkormányzati tulajdonú
helyiségeket:
1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 6. (hrsz.: 13995/A/8, alapterület: 22 m2),
1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 14. (hrsz.: 13995/A/15, alapterület: 42 m2),
1013 Budapest, Attila út 63. (hrsz.: hrsz.: 7163/0/A/9, alapterület: 242 m2).
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratát az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és a 2. melléklete szerinti
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat Magyar Államkincstárhoz
történő továbbítása érdekében.
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12. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása és annak egységes
szerkezetbe foglalt elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot.
A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása vált
szükségessé az intézmény által ténylegesen végzett alaptevékenységek szerepeltetése céljából.
Jelenleg az alaptevékenységek közül hiányzik a Könyvtári szolgáltatás, továbbá a Pszichiátriai
betegek közösségi ellátása helyett tévesen a Pszichiátriai betegek nappali ellátásának tevékenysége
szerepel az okiratban.
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
40/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ 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 Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ Alapító Okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és
a 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat Magyar Államkincstárhoz
történő továbbítása érdekében.

13. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a
Budavári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint szervezeti
és működési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ahogyan az ülés elején jelezte, a harmadik határozati
javaslatot további egyeztetésre visszavonta. A Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szerepelő rendelet-tervezetet, valamint határozati
javaslatokat.
Az előterjesztés új, a közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet
megalkotására, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására tesz javaslatot.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény több rendelkezése is
felhatalmazást ad a képviselő-testület számára, hogy bizonyos, a hivatali állományt érintő személyi
kérdéseket szabályozzon. E felhatalmazás alapján születtek meg korábban a köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló, a köztisztviselői illetmény egyes
elemeiről szóló, továbbá a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
szóló önkormányzati rendeletek. Tekintettel arra, hogy mindhárom rendelet felülvizsgálata
szükséges és az egyes rendeletek tartalmi szempontból illeszkednek egymáshoz, indokolt egy új
rendelet megalkotása. Az új rendelet alapján a személyi állomány a jelenlegihez képest újabb,
illetve kedvezőbb juttatásokra és támogatásokra válhat jogosulttá, mint pl. munkaidő
kedvezmények bevezetése, gyermek születése esetén egyszeri juttatás biztosítása, de például
emelkedik egyes juttatások mértéke is.
A polgármesteri hivatal kezelésében lévő ingatlan (pl. aula) bérbeadása folyamatos igény, amelyből
érzékelhető bevétel származhat. Ahhoz, hogy az ingatlan önköltségen felüli áron is kerülhessen
bérbeadásra, szükséges az alapító okirat módosítása. Felül kellett vizsgálni továbbá az okiratban
szereplő ún. COFOG számokat is.
Tímár Gyula, képviselő: a rendelet tervezet a vonatkozó három hatályban lévő önkormányzati
rendelet összevonása - kiegészítve azokkal a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel, ami nem
volt eddig rendeletben szabályozva. Jónak tartja az összevonást, mert így megtalálható egy helyen
minden olyan juttatás, támogatás, ami adható a köztisztviselők részére. Megkérdezte, hogy van-e
jogszabályi lehetőség arra, hogy hasonló a közalkalmazottaikra is készülhessen, hiszen ők is
ugyanolyan értékes munkavállalói az önkormányzatnak, mint a köztisztviselők.
Ha jól látja, akkor a rendeleti összevonásból kimaradt a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti
és egészségügyi juttatásokról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szereplő
munkáltatói kamatmentes kölcsön biztosítása. Ha kimaradt, akkor érdeklődik, hogy miért.
Továbbá nem világos számára, hogy mit jelent a rendelet-tervezet 8. §-a.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: elsőként megköszönte a képviselő-testülemek a 2020. évi
költségvetésben biztosított többletforrást, mellyel méltóképpen pótolni tudták a köztisztviselők
illetményében tapasztalható elmaradást. Nagyon sokszor hallanak a szociális, köznevelési és
egészségügyi szféra helyzetéről, melyek mind jogosak, de itt is tapasztalható volt lemaradás.
Amikor átvette a hivatal vezetését, 20%-os létszámhiánnyal küzdöttek, ami gyakorlatilag a
működőképesség határát jelentette. Azóta 19 kolléga távozott, de 37 kolléga érkezett, és reméli,
hogy nagyon kevesen fontolgatják a távozást.
Több olyan szabályozó is volt, ami létezik és jó, de vagy egységes szerkezetbe, vagy jogi korrekció
alá kellett vonni. Fontos, hogy a hivatal alapító okirata, illetve a hozzá kapcsolódó alapszabályok
jók legyenek, és lehetőséget adjanak arra, hogy a vírus előtt még igen erős munkaerőpiaci
versenybe az I. kerület is beszálljon, illetve a többi kerülettel szemben versenyképesek legyenek,
hiszen tapasztalható volt a jó kollégák elszipkázása a szomszédos kerületekbe. Büszke arra, hogy
az I. kerületi Polgármesteri Hivatal jelenleg egy vonzó munkahely.
Képviselő úr kérdéseire válaszolva elmondta, ez egy speciális, közszolgálati törvényben foglalt
felhatalmazás, amelyben a képviselő-testület határozhat meg ilyen szabályokat. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben egyéb munkáltatói döntések alapján lehet ilyen
juttatásokat bevezetni, melyeket a belső szabályozókban meg is tudnak tenni az
intézményvezetők, és a forrást biztosítja a képviselő-testület, és megítélése szerint az egyes
költségvetési sorokon rendelkezésre áll.
A munkáltatói kölcsön lehetősége nem szűnik meg; a jogszabályváltozás miatt az ún.
közszolgálati szabályzatban kerül meghatározásra, de van rá sor a költségvetésben is. Ez is olyan
juttatás lehet, ami valójában nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, de a jó kollégák számára
nagy segítséget nyújt és jó megtartó erő, mert amíg a kölcsönt a kolléga nem fizeti vissza, addig
ide van kötve. Ha ez jó az önkormányzatnak, akkor őket ezzel motiválni tudják.
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A 8. §-ban szereplő esélyegyenlőségi szabályrendszer azt jelenti, hogy bizonyos hátrányos helyzetű
munkavállalók számára azzal tudják az esélyegyenlőséget biztosítani, hogy olyan kedvezményeket
biztosítanak számukra, amely a magánéletük és munkavégzésük közti egyensúlyt javítja. Például
gyermeküket egyedül nevelő anyák, több gyermekes anyák, egyészségügyi ellátásra szoruló
köztisztviselők jogszerűen, normatív módon juthatnak olyan munkaidő kedvezményhez, amely
például a gyermek iskolába, óvodába való eljuttatásával, gyógykezelésével vagy saját
gyógykezelésükkel kapcsolatosan előny lehet. Tapasztalata szerint ez a heti 1-4 óra kedvezmény
még javította is az érintett kollégák produktivitását. A szakasz ennek a szabályrendszerét teremti
meg, ami majd a közszolgálati szabályzatban tovább részletezhető, és ezt a jegyző, mint
munkáltató valamennyi, a hivatalban dolgozó köztisztviselő részére tudja engedélyezni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási, majd határozati javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 10/2020. (VI. 26.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2020. (VL 25.1 önkormányzati határozata
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának
módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal módosítja és a 3. melléklete szerinti
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

14. A házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével
összefüggő szolgáltatásokról szóló rendelet
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szerepelő rendelet-tervezetet.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján a települési önkormányzat
felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait, illetve rendeletben állapíthassa meg fentiek létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékét. Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a különböző kerületek
30

díjtételeivel való összehasonlítás, az azokhoz történő felzárkózás is indokolttá teszi egy új
önkormányzati rendelet megalkotását, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.
Elmondta, az itt dolgozó anyakönyvvezetőket nagyon sokszor kérték, hogy munkaidőn túl, más
helyszíneken tartsanak esküvőket, és a Budai Vár lehetőséget is ad erre különböző nagyon szép
helyszínekkel. Ez nagyon sok munkát jelent az anyakönyvvezetőknek, és ehhez képest —
összehasonlítva más önkormányzatokkal - nem voltak megfizetve, méltatlanul alacsony díjért
dolgoztak.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő
szolgáltatásokról szóló 11/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

15. Az egyes I. kerületi fekvő-, illetve játóbeteg ellátás területi módosításának
támogatásától
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Az előterjesztést az előterjesztő a napirendről történő szavazás előtt visszavonta.

16. A civil szervezetek 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A pályázat nem új a képviselő-testület számára, az elmúlt években mindig volt civil szervezetek
támogatására kiírt pályázat. A különbség az, hogy az elmúlt években a civil és egyházi pályázat egy
pályázat volt 10 millió Ft keretösszeggel. Most két pályázat kerülne kiírásra 9-9 millió Ft
keretösszeggel.
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
42/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2020. évi támogatása
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) úgy határoz, hogy pályázatot hirdet a civil szervezetek 2020. évi
támogatására összesen 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió forint összegben, és az előterjesztés
1. mellékletét képező pályázati felhívást és a 2. mellékletét képező pályázati adatlapot
jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a beétkezett pályázatokat a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, a támogatási szerződéseket a bizottság döntése
alapján a polgármester kösse meg.
Határidő: 2020. július 10.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

17. Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kérte dr.
Patthy Szabolcs egyházügyi tanácsnokot, hogy tegye meg kiegészítését.
dr. Patthy Szabolcs, képviselő: az előző évekhez képest szétválasztásra került a civil és egyházi
szervezetek számára kiírt pályázati lehetőség. Ezzel véleménye szerint átláthatóbb tisztább
rendszert tudnak biztosítani. A vírushelyzet kialakulása előtt kezdték el az egyeztetéseket a
kerületi plébániákkal. Még sok mindenben tudnak fejlődni, hogy a pályázat még sikeresebb legyen
és még jobb célokat tudjanak vele szolgálni.
Tímár Gyula, képviselő: a honlapon van egy „Pályázatok” felület. Ha egy kiírás nem oda kerül
ki, akkor az emberek nem tudják, hol keressék. Megkérdezte, meg lehet-e oldani, hogy ezentúl
minden pályázat ebbe a menüpontban jelenjen meg.
Gelencsér Ferenc, alpolgármester: szeptember 1-jével egy új honlap kerül kialakításra. A
jelenlegit 1998-ban készítették el. Bízik benne, hogy szeptember 1-től képviselő úr kérését
maximálisan ki fogja tudni elégíteni az új felület.
Tímár Gyula, képviselő: megkérdezte, hogy most miért nem lehet megoldani. Eddig ezt
megtörtént kategóriák szerint.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megköszönte a jelzést, igyekezni fognak megoldani,
fel fogják tölteni a pályázatokat. Nem egyszerű a jelenlegi honlappal dolgozni.
További 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
43/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2020. évi támogatása
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) úgy határoz, hogy pályázatot hirdet az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek 2020. évi támogatására összesen 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió
forint összegben, és az előterjesztés 1. mellékletét képező pályázati felhívást és a 2.
mellékletét képező pályázati adatlapot jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a beérkezett pályázatokat a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, a támogatási szerződéseket a bizottság döntése
alapján a polgármester kösse meg.
Határidő: 2020. július 10.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

18. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest I. Kerületi
Népjóléti Közalapítvány között megkötendő támogatási szerződésről
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Az előterjesztést az előterjesztő a napirendről történő szavazás előtt visszavonta.

19. Képviselői irodák kijelölése az önkormányzat
helyiségekben
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

tulajdonában

álló

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselői feladatellátás hatékonysága és a választókkal való kapcsolattartás elősegítése
érdekében egyes képviselők kezdeményezése javaslatot tesz arra, hogy a képviselő-testület a
határozati javaslatban szereplő, üresen álló, önkormányzati tulajdonú helyiségeket képviselői
irodák céljára jelölje ki és akként hasznosítsa a soron következő helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választásáig. A kijelölt irodákat a képviselők előzetesen
megtekintették és megfelelőnek találták.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy valamennyi képviselővel és képviselői csoporttal
előzetesen megtárgyalta az előterjesztést és minden képviselő kívánságának megfelelően,
mindenki megelégedésére került a javaslat előterjesztésre. Bízik benne, hogy a helyiségek
lehetőséget adnak majd arra, hogy a kerületi önkormányzati képviselői munka a korábbinál
aktívabb legyen, a kerületi lakókkal való kapcsolattartás ezáltal könnyebb lehessen, és hogy a
képviselők lehetőséget kaphassanak arra, hogy ne csak a kerületi közéletben való részvételben,
hanem annak alakításában is szerepet kaphassanak a helyiségek által.
Tímár Gyula, képviselő: jogszabályi előírás, hogy az önkormányzatnak a képviselők számára
munkavégzésükhöz biztosítania kell különböző infrastruktúrát. A Budavári Önkormányzat az
elmúlt évtizedekben és jelenleg is azzal tesz ennek az előírásnak eleget, hogy mobiltelefont,
laptopot, utazási hozzájárulást biztosít, és ezen túlmenően itt az épületben a 2. emeleten egy
körülbelül 50 m2-es képviselői irodát bocsát a képviselők részére, ami teljesen fel van szerelve.
Ezen túlmenően a két alpolgármester a hivatal épületében megfelelő színvonalú irodával
rendelkezik. Most olyan négy darab irodahelyiség előterjesztéséről van szó, amelyek alapterülete
összesen 353 m2.
A polgármester asszony által említett egyeztetésen arról volt szó, hogy azok a képviselők kapnak
irodát, akik a kerületben nem rendelkeznek párthelyiséggel. Jelen előterjesztésben nem ezt látják,
mert például alpolgármester úr hivatali irodával rendelkezik, mégis kapna helyiséget, illetve az
LMP-nek is van kerületi pártirodája, de most kapna helyiséget. Az teljesen meglepő számára, hogy
a két legnagyobb irodát egy-egy személy fogja megkapni. Nem tudja elképzelni, hogy egy 70,
illetve 150 m2-es irodában mai modem viszonyok között mit lehet csinálni. Ha az összesen 353
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m2-t a 45/2017. (III. 23) Kt. határozatban foglalt minimum feltételekkel, bérbeadással
hasznosítanák, akkor az a ciklus ideje alatt 74 130 000 Ft bevételt eredményezne az önkormányzat
számára.
Varga Dániel, képviselő: a képviselő úr által elmondottakat elképesztőnek találja, ugyanis
tudomása szerint Csárdi Antal országgyűlési képviselő úr irodáját az Országgyűlés Hivatala bérű,
tehát az nem pártiroda. Amikor a Fidesz-KDNP volt többségben a kerületben, akkor a
polgármesternek, alpolgármesternek is volt irodája, mégis ott van a Fő utcai nagy irodájuk. Ez a
irodarendszer tisztába teszi azt, hogy nem civil szervezeteken keresztül kell innentől kezdve a
pártirodákat kibérelni, ahogyan ez akkoriban volt. Ezekben az irodákban érdemi tevékenység fog
folyni. Képviselő úr sem várhatja el azt, hogy a vízivárosi polgárokkal a Szeder lépcső melletti
parkban konzultáljon, és ott tartsa a fogadóóráját vagy a vízivárosiak folyamatosan feljárjanak
fogadóórára a Várba. Szükséges helyben egy olyan központ, ahol az aktív képviselői
tevékenységet el lehet végezni. Többségében olyan üzlethelyiségről beszélnek most, amik hosszú
évek óta üresen állnak és az állapotuk is meglehetősen leromlott.
Csárdi Antal, országgyűlési képviselő: képviselő úr tájékozatlansága a sértés határát súrolja.
Bizonyára tisztában van vele, mint régóta a magyar közéletben dolgozó közszereplő, hogy az
irodáját nem az LMP, hanem az Országgyűlés Hivatala bérli, mint ahogyan minden országgyűlési
képviselőnek. Függetlenül attól, hogy valaki egyéni képviselő vagy listáról jutott be az
Országgyűlésbe, az Országgyűlés Hivatala biztosít irodát. Budapest legtöbb kerületében az
önkormányzat biztosít irodát a képviselői számára párthovatartozás nélkül, például a Fideszes
vezetésű Csepel Önkormányzata is. Véleménye szerint erre a hangulatkeltésre nincs szükség,
inkább együtt kellene örülni, hogy a képviselői munka ezek után sokkal hatékonyabb lehet.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: véleménye szerint ez arról szól, hogy a
képviselőknek ne kelljen civil szervezetek mögé bújniuk, gondol itt a Budai Polgári Kör
Egyesületre, amely 166 m2-es irodát bérel négyzetméterenként 30 Ft-ért. Amikor az kerül szóba,
hogy miből érkezhetne bevétel, akkor némi önreflexiót szeretne kérni képviselőtársaitól.
Tímár Gyula, képviselő: az előbb elhangzott, hogy ez a konstrukció teljesen szabálytalan.
Megkérdezte polgármester asszonyt, hogy akkor miért nem szünteti meg vagy szüntette meg
előzetesen, így más is hasonló formában juthatott volna irodához.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkínálta a lehetőséget valamennyi képviselőnek,
hogy ezen formában kapjanak képviselői irodát, de azt is gondolta, hogy azok, akik már évek óta
dolgoznak egy adott képviselői irodában, és úgy vélik, hogy az ő választóik, szimpatizánsaik azt a
helyet már megszokták, lehetőséget kaptak arra, hogy ezt megtartsák. Véleménye szerint
méltányos és tisztességes rendszer az, hogy felkínálta a választási lehetőséget; a Fidesz képviselői
azt választották, hogy maradnak a meglévő helyükön, amellyel nincs probléma. A probléma azzal
van, hogy megpróbálnak pénzügyi, számszerűségi vonatkozásokat tenni egy olyan ügy mögé, ami
nem erről szól. A demokrácia egyik legalapvetőbb része az, hogy a képviselők azért, hogy
képviselni tudják a lakosságot, kapcsolatot tartanak a lakókkal. Az alpolgármesteri iroda a
polgármesteri hivatalban van, ahol a munkaidő véget ér. Pontosan akkor, amikor a lakók
munkaideje is, akik utána tudnának találkozni a képviselőkkel. Ezek a munkavégzésre való irodák
nem arra alkalmasak, hogy a lakossággal való kapcsolattartást szolgálják. Másrészt minden
demokráciában úgy működik, hogy aki valamilyen tisztséget visel, ahhoz megkapja azt az
infrastruktúrát, ami azt kiszolgálja.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
képviselői irodák kijelölése az önkormányzat tulajdonában álló helyiségekben
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
soron következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáig
az alábbi önkormányzati tulajdonú helyiségeket képviselői iroda céljából hasznosítja:
1013 Budapest, Döbrentei utca 19-21. (hrsz.: 6255/A/2, alapterület: 68 m^)
1011 Budapest, Fő utca 10. (hrsz.: 14331/A/l, alapterület: 58 m2)
1015 Budapest, Franklin utca 2. (hrsz.: 14154/A/l, alapterület: 77 m2)
1011 Budapest, Jégverem utca 1. (hrsz.: 1014407/A/19, alapterület: 150 m2)
2. A helyiségek használatával kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket a használók
viselik. A helyiségek használatával kapcsolatos egyéb szabályokat a képviselővel kötött
külön megállapodás rendezi, melynek megkötésére a Polgármester jogosult.
3. A helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához szükséges
munkálatok elvégzését a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezi meg, a költségek megfizetése a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26.)
önkormányzati rendelet céltartalékok előirányzat megfelelő sorának terhére történik.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

20. A Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE pályázatta
benyújtandó „Vad Budapest” projekthez való csatlakozásának támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta és azzal javasolta elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, hogy
annak utolsó mondata kerüljön törlésre.
A Fővárosi Önkormányzat a „LIFE Természet és biodiverzitás” pályázatra benyújtandó „Vad
Budapest” tervezet keretében megkereséssel fordult a Budavári Önkormányzathoz, miszerint a
projekt tervezett partnerei között a Budavári Önkormányzat, mint konzorciumi partner,
esedegesen társfinanszírozó szerepelne a pályázatban.
A Budavári Önkormányzat konzorciumi partnerként vagy társfinanszírozóként való
elköteleződése a projekt mellett várhatóan 20 000 000 Ft önrész biztosításával járna, melyet 2022től kezdve, 5 évre elosztva kellene rendelkezésre bocsátania.
A erdősült építési telkek jövőben védett természeti területté minősítésének megvizsgálása a budai
oldal zöld folyosói és a zöld átjárások biztosítása érdekében történhetne. Mivel sürgős
előterjesztésről van szó, ezt alapos vizsgálat nélkül nem gondolja, hogy véglegesen meg kell
szavazni, ezért javasolta azt, hogy vizsgálják meg a továbbiakban a lehetőségét, és a végén lehet,
hogy elvetésre kerül.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a módosító javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2020. rVI. 25.) önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE pályázatra benyújtandó
„Vad Budapest” projekthez való csatlakozásának támogatásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a „Budavári
Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE pályázatra benyújtandó „Vad
Budapest” projekthez való csatlakozásának támogatásáról” tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslat utolsó mondata kerüljön törlésre.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: sajnálja, hogy a mondat nem került megtartásra, mert
a javaslat igazán zöld és előremutató; a világ számos élhető nagyvárosában ilyen elvek alapján
döntenek.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot - annak utolsó mondata
nélkül.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2020. (VI. 25.1 önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE pályázatra benyújtandó
„Vad Budapest” projekthez való csatlakozásának támogatásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő
testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint
(önerő) összeggel partnerkért/társfinanszírozóként csatlakozik a „LIFE Természet és
biodiverzitás” pályázathoz, melyet 2022-től kezdve, 5 évre elosztva szükséges
rendelkezésre bocsátania.
Határidő: 2020. július 16.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

Az ülésre kérdés, interpelláció nem érkezett. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. A következő ülés tervezett
időpontja: 2020. július 16.
Budapest, 2020. július 5.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
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Tájékoztató a 2020. február 20-ai ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a
közeljövő programjairól:
•

Február 20-án a Vízivároshoz kötődő jeles személyiségek előtt tisztelgő „Vízivárosi
Csillagok” c. sorozat vendége Szabó Eszter Ágnes képzőművész, tanár és kurátor volt.
Beszélgetőtárs: Képes Gábor költő, a Víziváros Facebook-oldal alapítója.

•

Február 21-én kezdődött a 2020. évi lakossági lomtalanítás Budapesten. Az elszállítást az
előző évek gyakorlatával megegyező módon, a kihelyezést követő napon végezte el az
FKF Nonprofit Zrt.

•

Február 22-én a Jókai Anna Szalonban a Hang Színház-sorozat első előadása keretében
Czető Bemát László Szakadadan című hangjátéka várta a résztvevőket.

•

Február 24-én História-est volt a Jókai Anna Szalonban. Czető Bemát László író
dramaturg beszélgetett Dr. Buzinkay Géza sajtó- és művelődéstörténész, professor
emeritussal a Vámegyed mostani látványának kialakulásáról, történetének izgalmas
részleteiről.

•

Február 25-én a Budavári Önkormányzat megemlékezést tartott a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja alkalmából Mansfeld Péter szobránál. A megemlékezésen
beszédet mondott: Váradiné Naszályi Márta polgármester. Gelencsér Ferenc
alpolgármester, Varga Dániel önkormányzati képviselő és Ungváry Krisztián.

•

Február 26-án a Tér-Kép Galériában sor került Kiss Ilona Munkácsy-díjas grafikus- és
könyvművész „A Duna mentén” című kiállításának megnyitójára. A kiállítást Szentandrási
Zsuzsanna művészettörténész nyitotta meg. Közreműködött: Herencsár Viktória
cimbalomművész.

•

Február 27-én délelőtt Váradiné Naszályi Márta polgármester honosítási ünnepséget
vezetett. A ceremónia során 9 új magyar állampolgár tett esküt.
A Budavári Önkormányzat lakossági fórumot tartott a Kalevala park megvalósításával
kapcsolatban a Virág Benedek Házban, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a
zöldterület megújításában számít a kerületiek, a helyben élők véleményére, javaslataira,
aktív részvételére.

•

Március 4-én Váradiné Naszályi Márta polgármester és Gelencsér Ferenc alpolgármester
részt vettek a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság évértékelőjén, ahol elhangzott, hogy
Budapesten az I. kerületben van a legkevesebb lopás, a legkevesebb kiemelt
bűncselekmény, a legkevesebb összes regisztrált bűncselekmény.

•

Március 12-én Váradiné Naszályi Márta polgármester részt vett a „Nők a politikában”
című kerekasztalbeszélgetésen több női politikussal együtt és megosztotta tapasztalatait és
véleményét arról, hogy mit jelent ma Magyarországon nőként politizálni.

•

Március 13-án a Kalevala Park építési munkálatai közben az Attila út, Krisztina körút és
Szarvas tér által határolt zöld területen II. Világháborús robbanószerkezetet találtak. A

37

légibomba gyújtószerkezetét a tűzszerészek eltávolították, a robbanószerkezetet a kijelölt
megsemmisítőhelyre szállították.
Az önkormányzat ötlete nyomán videósorozat indult, amelyben kerületi fiatalok
beszélnek az 1848-49-es forradalomhoz fűződő viszonyukról.
•

Március 15-én az 1848-as forradalom évfordulójának alkalmából a helyi civil szervezetek
és politikai pártok kerületi szervezetei szűk körben rótták le tiszteketüket a
szabadságharcosok előtt, és koszorút helyeztek el a Dísz téri Honvéd-szobornál. Váradiné
Naszályi Márta polgármester beszédében az 1848-ban megfogalmazott értékekről beszélt,
kiemelve az emberi jogok és a sajtószabadság jelenkori fontosságát.
Ezen a napon megjelent Dr. Bodroghelyi László, az L kerületi Egészségügyi Szolgálat
vezetőjének összefoglalója a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos egészségügyi
intézkedésekről.

•

Március 17-én az önkormányzat fórumot tartott kerületi vállalkozók részére Váradiné
Naszályi Márta polgármester, Csobánczy Gábor alpolgármester, valamint Gelencsér
Ferenc alpolgármester részvételével. Párbeszéd zajlott arról, hogyan tud segíteni az
önkormányzat a kerületi vállalkozásnak a vészhelyzet idején.
A Dísz tér 2. szám alatti építkezésen robbanószerkezetet találtak. A tűzszerészet a
légibombát sikeresen hatástalanították.

•

Március 23-án Váradiné Naszályi Márta polgármester Dr. Bodroghelyi Lászlóval, az
Egészésügyi Szolgálat főigazgatójával közösen online fogadóórát tartott, amelyen a
kerületiek koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdéseire válaszoltak.

•

Április 1-jén publikálásra került a FOKÉRT Nonprofit Zrt.-tői az önkormányzat
kérésére rendelt tervrajzok online verziója a Tabán felújításáról.

•

Április 4-én Váradiné Naszályi Márta polgármester a fővárosi közgyűlés többségét adó
polgármesterekkel együtt közös nyilatkozatban szólította fel a kormányt, hogy tekintse
partnernek az önkormányzatokat a válságkezelés során.

•

Április 6-án Váradiné Naszályi Márta polgármester online fogadóóra keretében
bejelentette a kerületi válságkezelő csomag részleteit.

•

Április 15-től tette lehetővé az önkormányzat a kerületiek részére válságkezelő
alapjövedelem, valamint a kerületi lakások és helyiségek bérlői részére 3 hónapos fizetési
moratórium iránti igény benyújtását.

•

Április 20-ától szállították ki az önkormányzat munkatársai a szépkorúak húsvéti

•

Április 23-án „Az Élet Színháza” címmel Szalai Krisztával, Csema Antallal és dr. Piczkó
Katalin pszichiáterrel improvizációs karanténjátékot tartottak az önkormányzat facebook
oldalán.

•

Április 23-ától megkezdődött az önkormányzat munkatársainak koronavírus tesztelése.
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Április 24-én közzétételre került a Budapest Dialog által készített kérdőív az
önkormányzat facebook oldalán, amely a Horváth-kert fejlesztésére irányuló párbeszédet
segíti.
Április 25-én közös tervezés indult a Budapest Dialog oldalán a Vérmező jövőjével
kapcsolatban.
Május 1-jén válság és alapjövedelem témában tartott online konferenciát a Párbeszéd
Magyarországért. A konferencián Váradiné Naszályi Márta polgármester és Karácsony
Gergely főpolgármester is részt vett.
Május 6-án Online Léleksimogató - memoriter foglalkozás indult szerdánként Rák Kati
színésznővel a Jókai Anna Szalon keretein belül.
Május 13-án Váradiné Naszályi Márta polgármester és Gelencsér Ferenc alpolgármester
bejelentette, hogy a Budavári Önkormányzat feljelentést tesz nagy vagyoni hátrányt okozó
hűden kezelés gyanúja miatt a Széchenyi Bankban a Budavári Önkormányzat korábbi
vezetése idején elhelyezett 500 millió forint ügyében.
Május 15-én újra kinyitott a Czakó Sportközpont, melynek keretében a kültéri egyéni
sportpályák és fitnesz eszközök újra használhatóvá váltak.
Május 18-án Váradiné Naszályi Márta polgármester és Gelencsér Ferenc alpolgármester
sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy a Budavári Önkormányzat hűden kezelés
gyanúja miatt tesz feljelentést a Red Bull Air Race 2015-2018. évi rendezvényeinek
közterülethasználati kedvezményével kapcsolatban.
Május 19-én online formában került megrendezésre a Jókai Anna Szalon „Mondj Te is
egy verset!” sorozata. Az estre kiválasztott költő a márciusban elmaradt, de
kihagyhatatian: Petőfi Sándor. Házigazda: Takács Bence Ervin.
Május 20-án a Jókai Anna Szalonban márciusban elmaradt História Est sorozat
„Nagyanyáink praktikái” című estje rendhagyó módon, szabad téren került megrendezésre
a Virág Benedek Ház udvarán. Czető Bemát László néprajzkutató saját emlékeit is
felidézve beszélgetett Saly Noémi irodalom- és Budapest-történésszel a konyha és a
művészet kapcsolatáról, a folyamatosan változó női szerepekről, szakácskönyvekről,
hagyományokról, családi praktikákról.
Május 21-én, Buda 1849-es visszafoglalásának évfordulóján ünnepük a Kerület Napját,
valamint adják át a Budavár Díszpolgára kitüntető címet. Mivel az önkormányzat a
rendkívüü járványhelyzet miatt minden személyes díjátadást és avatást el kellett, hogy
halasszon, a díjátadásokra — a Semmelweis-díj kivételével - szeptemberben kerül sor.
Kiírásra került az épület-felújítási pályázat a Budapest I. kerületi társasházak és
lakószövetkezetek részére.
Május 27-én „Mi Batyink — tervezzük újra közösen!” címmel nyitott ötietpályázat került
meghirdetésre a tér átalakításával kapcsolatosan, ahová várják a lakosok és a szakmabeliek
javaslatait egyaránt.

Elindult a Budavári Önkormányzat programsorozata Trianon 100. évfordulója alkalmából
„Trianon és következő 100 év” címmel. Az első eseményen Jeszenszky Géza, Hatos Pál
és Ungváry Krisztián történészek beszélgettek az online térben.
•

Május 29-én sajtóközlemény jelent meg a Budai Várba tervezett pavilonokról.

•

Május 31-én az önkormányzat képviseletében Varga Dániel és Zsitnyák János képviselők
a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából több helyszínen koszorúztak.

•

Május 31-én Váradiné Naszályi Márta polgármester online köszöntő tartott Gyermeknap
alkalmából.

•

Június 2-án került sor Bp. Szabó György kiállításának online megnyitójára a Budavári
Önkormányzat és a Tér-Kép Galéria szervezésében. A galériából Kovács István (Berlini
Magyar TV) közvetített.

•

Június 3-án Váradiné Naszályi Márta polgármester online formában számolt be a
Budavári
Önkormányzat Trianon
100.
évfordulója
alkalmából
szervezett
eseménysorozatáról. Elmondta, hogy a kerület beszélgetéssorozatot indít Trianon jelen
és jövőbeli vonatkozásairól, a pályázatot indítanak fiatal, kerületi kutatóknak a témában,
valamint a „Történeteinkben kapcsolódunk” c. esemény során a kerület lakói számára
lehetőség nyílik a saját és a családi történeteik megosztására.

•

Június 4-én Trianon 100 éves évfordulóján a kerületi képviselők tíz, a trianoni határon
kívül született közéleti személy, politikus, katona, író, művész kerületben található
szobránál helyeztek el egy-egy szál virágot.
A képviselők a Batthyány térről indultak, kisebb csoportokban; a megemlékezés 16 óra 30
perckor ért véget, amikor egy percre egész Budapest megállt a közös emlékezés céljából.

•

Június 8-án az önkormányzat Facebookon adott tájékoztatást arról, hogy a FŐKERT
Nonprofit Zrt. civilekkel együttműködve 90 új fát ültet 35 veszélyes állapotú helyére a
Tabánban.

•

Június 12-én ünnepük a norvég-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 100.
évfordulóját. Az eseményen beszédet mondott Olav Berstad, Norvégia budapesti
nagykövet, Váradiné Naszályi Márta polgármester, Dorosz Dávid, főpolgármester
helyettes, Tora Péter, a FŐKERT vezérigazgató-helyettese és József Judit, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese. Az eseményen közösen ültettek el egy
fát az Európa Ligetben.

•

Június 16-án a „Mondj Te is egy verset!” sorozat rendhagyó módon, a Virág Benedek
Ház udvarán, a diófa alatt került megrendezésre. Az estre kiválasztott költő: Gárdonyi
Géza. Házigazda: Takács Bence Ervin.

•

Június 17-én az önkormányzat közleményben adott számot arról, hogy óriási sikerrel
zárult a nyári foglalkozásokra, táborokra kiírt pályázat. Mivel 18 érvényes pályázat érkezett
be, ezért lehetőség volt arra, hogy minden pályázó hozzájusson ahhoz a forráshoz,
amelyet az önkormányzat az I. kerületi családok gyermekeire, a nyári programlehetőségeik
gazdagítására szánt 20 milüó forint keretösszegben. A pályázati kiírás egyik legfontosabb
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kritériuma volt, hogy a családok pénztárcáját egy-egy tábor nem terhelheti meg 20 000
forintnál magasabb összeggel.
•

Június 18-án a „Mi Batyink — Sétálj velem!” program keretében az érdeklődők vezetett
sétán vehettek részt Váradiné Naszályi Márta polgármesterrel a Batthyány tér felújításával
kapcsolatos együtt gondolkodás céljából.

•

Június 19-én a „Mi Batyink — Sétálj velem!” program keretében vezetett sétát tartott
Képes Gábor költő, a Víziváros oldal kezelője, aki bemutatta, hogy ő mit szeret a térben,
mi az, amihez ragaszkodik, és mit látna szívesen másként.
Az önkormányzat Trianon 100. évfordulója kapcsán pályázatot hirdetett a hazai és
külhoni egyetemek hallgatóinak.

Várható programok:
•

Június 25. és július 25. között a kerületi Várfok Galéria „Rendkívüli művek, rendkívüli
időkben" című kiállításával folytatja fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő programját.

•

Június 26-án kerekasztal beszélgetés lesz a Batthyány tér jövőjéről a térhez kapcsolódó
intézmények, vállalkozások vezetőivel, a környéken élő szakértőkkel és képviselőkkel.

•

Június 28-án nyílik a tabáni Virág Benedek Ház kiállítása, mely a 100 esztendeje született
Rébet László Munkácsy-díjas grafikusművészre, illusztrátorra emlékezik.

•

Július 2-án kezdődnek a Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca járdaburkolat és
útpálya felújításának munkálatai. Várható befejezés: 2020. október 30.

•

Július 3-án kerül sor a Budavári Semmelweis Ignác-Díjak átadására.
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