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Előterjesztés
Képviselői iroda kijelölése a Budapest I. kerület, Krisztina krt. 73. szám alatti,
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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 a T. Képviselő-testület a 44/2020. (VI. 25.)
önkormányzati határozatával 4 db üresen álló, önkormányzati tulajdonú helyiséget képviselői
irodák céljára kijelölt a soron következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásáig.
Remenyik Ildikó önkormányzati képviselő jelezte igényét arra vonatkozóan, hogy a T. Képviselő
testület bővítse a hivatkozott határozatban foglalt képviselői irodák körét és részére is biztosítson
a feladatellátásához szükséges irodát.
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Képviselői iroda céljára javaslom kijelölni a 1016 Budapest, Krisztina krt. 73. szám (hrsz.:
12\%/K/2) alatt található utcai, földszinti fekvésű, 138 m*2 1alapterületű helyiséget. A helyiség
rendeltetésszerű használatra alkalmas.
2. Döntési javaslat
Budapest
I.
Kerület
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
... /2020. (EX. 24.) önkormányzati határozata
Képviselői iroda kijelölése a Budapest I. kerület, Krisztina krt. 73. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú helyiségben
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
soron következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásáig a 1016 Budapest, Krisztina krt. 73. szám (hrsz.: 7218/A/2) alatt található
utcai, földszinti fekvésű, 138 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiséget
képviselői iroda céljából hasznosítja.
2. A helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket a használó viseli.
A helyiség használatával kapcsolatos egyéb szabályokat a képviselővel kötött külön
megállapodás rendezi, melynek megkötésére a polgármester jogosult.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

