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1. Előtérjésztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-ai ülésére
Gulyás Gergely Kristóf képviselő (a továbbiakban: Képviselő) felvilágosítás kérése érdekében az
alábbi interpellációt nyújtotta be a polgármester részére.
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önkormányzati rendelete (SZMSZ) 55. és 56. § alapján az alábbi kérdésre kérem a válaszát:
A képviselő-testület elé benyújtott, a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztésben
a rendelettervezet 3. számú mellékletében K1102 és K1103 rovaton szerepelnek a Budavári
Önkormányzat és intézményeinél kifizetett normatívjutalmak, céljuttatások és projektprémiumok.
Név szerint kiknek, milyen indokok alapján és milyen összegű jutalmak, céljuttatások és
projektprémiumok kerültek kifizetésre?"

A Képviselő-testület ülésén a polgármester az interpellációra a választ szóban megadta, azonban
a Képviselő azt nem fogadta el. Ennek következtében a Képviselő-testület is döntött a tárgyban és
meghozta a 192/2022.(V.26.) önkormányzati határozatát, aminek értelmében a Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a választ ő sem fogadja el és kijelöli a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) Gulyás Gergely Kristóf képviselő „2021. évben kifizetett
normatív jutalmak,

céljuttatások és projekt jutalmak" tárgyú

interpellációjában foglaltak

kivizsgálására, mely teljesítésére 30 napos határidő lett megállapítva.
A Polgármesteri Hivatal előkészítette a kért adatokat tartalmazó táblázatot a Bizottság részére és
a bizottsági ülésre történő meghívó mellékleteként az átadásra került a Bizottság tagjainak. Ezt
követően a Bizottság megtárgyalta az interpellációra adott választ és egyhangúlag elfogadta az
alábbi határozati javaslatokat:
1) A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megállapítja, hogy a Bizottság a Budapest /. Kerület
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Határozatában foglaltaknak megfelelően a kivizsgálást elvégezte, majd ezt követően
Gulyás Gergely Kristóf képviselő az interpelláció keretében kért felvilágosítást, adatokat
megkapta.
2) A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Budapest i
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gulyás Gergely Kristóf képviselő
hivatkozott interpellációja tárgyában további feladata nincsen.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (XI.
28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (3) bekezdésének alapján: „A
kijelölt bizottság elnöke köteles a vizsgálat eredményét a kitűzött határidőre a polgármester útján
a képviselő-testület elé terjeszteni."
A Bizottság ülése, amely során a vizsgálat lefolytatásra került 2022. 06. 20. napján lett megtartva,
így az SZMSZ 57. § (3) bekezdésének leírtaknak való megfelelés érdekében, valamint a Képviselő
testület által megszabott 30 napos határidő miatt indokolt a sürgősségi előterjesztés.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
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2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
12022. (....) önkormányzati határozata

...

Képviselő által benyújtott „2021. évben kifizetett normatív jutalmak, céljuttatások és projekt
jutalmak" tárgyú interpelláció kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatás elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság által lefolytatott - a Gulyás Gergely Kristóf képviselő részéről benyújtott
„2021. évben kifizetett normatív jutalmak, céljuttatások és projekt jutalmak" tárgyú interpelláció
kivizsgálásának eredményérő szóló tájékoztatást az előterjesztésben foglaltak alapján.
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