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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 32. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a település
egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. A képviselő abban az esetben
tudja az Mötv.-ben felsorolt jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni, ha az ehhez szükséges
infrastruktúra számára biztosított. Külön kiemelendő a képviselőnek az Mötv. 32. § (1) bekezdés
k) pontjában meghatározott azon kötelezettsége, mely szerint a választópolgárokkal köteles
kapcsolatot tartani.
A képviselői feladatellátás hatékonysága és a választókkal való kapcsolattartás elősegítése
érdekében, egyes képviselők kezdeményezése alapján az előterjesztő javaslatot tesz arra, hogy a
Képviselő-testület az alábbi, 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.
Képviselői iroda céljára javasolt helyiségek és az igénybe vevő önkormányzati képviselő:
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1) 1013 Budapest, Döbrentei utca 19-21. (hrsz.: 6255/A/2, akpterület: 68 tn*2; 31a helyiség utolsó
használatának időpontja: 2011. augusztus 1.) — Kovács László György
2) 1011 Budapest, Fő utca 10. (hrsz.: 14331/A/l, alapterület: 58 m2; a helyiség utolsó
használatának időpontja: 2019. augusztus 29.) — Gelencsér Ferenc, Molnárka Gábor, Tölcsér
Borbála
3) 1015 Budapest, Franklin utca 2. (hrsz.: 14154/A/l, alapterület: 77 m2; a helyiség utolsó
használatának időpontja: 2017. április 6.) - Varga Dániel, Zsitnyák János
4) 1011 Budapest, Jégverem utca 1. (hrsz.: 1014407/A/19, alapterület: 150 m2; a helyiség utolsó
használatának időpontja: 2016. október 27.) - Csobánczy Gábor
Az önkormányzat további képviselőinek irodahasználata megoldott.
A javasolt helyiségek hasznosítására a Fő utca 10. szám alatti helyiség kivételével már évek óta nem
került sor. A képviselői irodák kialakítása biztosíthatja a képviselők zavartalan körülmények közötti
feladatellátását.
A Budapest I. Kerület Budavári Ökormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26.)
önkormányzati rendelet — a céltartalékok terhére — a képviselői irodák kialakítására forrást
irányozott elő.
2. Döntési javaslat
Budapest
I.
Kerület
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
... /2020. (VI. 25.) 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 m2)
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 Ökormányzat 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)
Budapest, 2020. június 11.

2. Döntési javaslat Mellékletei
Fő utca 10.:

Döbrentei utca 19-21.
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