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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-én
tartott üléséről

A képviselő-testület tagjai közül jelen vannak: Váradiné Naszályi Márta polgármester, Csobánczy Gábor

alpolgármester, Fazekas Csilla képviselő, Gulyás Gergely Kristóf képviselő, Kovács László György
képviselő, Dr. Kun János képviselő, Marschall Máté képviselő, Molnárka Gábor Zoltán képviselő, dr.
Patthy Szabolcs képviselő, Dr. Sándor Rétemé képviselő, Tímár Gyula képviselő, Varga Dániel képviselő,
Zsitnyákjános Bálint képviselő
További jelenlévők: Dr. Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, r. tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya,

Márton Zoltán r. alezredes, mb. kapitányvezető, Krammer György Zsolt r. ezredes, mb. kapitányvezető,
dr. Németh Mónika jegyző, dr. Bartos Diána Petra aljegyző, dr. Láng Orsolya aljegyző, Csány Éva
főépítész, Hajba Norina irodavezető, Légárné Gulyás Rita irodavezető, Szincsák István irodavezető,
Takács Anikó irodavezető, Tatár Enikő kabinetvezető, dr. Vörös Mária Éva irodavezető, Zsoldos Orsolya
irodavezető, Volosin Katalin irodavezető, Harangozó Olivia sajtófőnök, Ferenczy Csaba csoportvezető,
Koncsek Mária csoportvezető, Moór Zsuzsanna titkárságvezető, Péterfi Annamária testületi ügyintéző,
Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója, Kis Tímea, a GAMESZ gazdasági vezetője, Krieser Andrea, a Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetője, Katinszki Ferencné, a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák intézményvezetője, Koppány Ivett, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
intézményvezetője, Dobó István, a Budavári Játszótér Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dőri
Tamás Péter, a Budavári Kapu Kft. ügyvezetője, dr. Jancsár György ügyvéd, valamint további
meghívottak és érdeklődők
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

11:06 óra

Az ülés vége:

12:00 óra

legyzőkönywezető:

Lipták Noémi

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szeretettel és tisztelettel köszöntötte a megjelenteket Budavári

Önkormányzat Képviselő-testületének mai ülésén. Üdvözli a képviselő-testület, a Budapesti Rendőr
főkapitányság megjelent tag'ait, a Budavári Önkormányzat szervezeti egységeinek munkatársait, és
minden megjelent vendéget a helyszínen, illetve mindazokat, akik a képernyők előtt követik a
közvetítést.
Elmondta, hogy három hónapja nem volt képviselő-testületi ülés, ezért nagyon sok munka vár rájuk;
nagyon sok olyan fontos javaslat, ami az elmúlt időszak alatt felhalmozódott. Bízik benne, hogy
hatékonyan és jól tudnak majd dolgozni a mai napon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes; az ülés kezdetéig Korsós Borbála
alpolgármester asszony, valamint Remenyik Ildikó és Tölcsér Borbála képviselő asszonyok jelezték,
hogy nem tudnak részt venni az ülésen, mert mindhárman gyengélkednek. Ezúton is jobbulást kívánnak
nekik. Az ülést megnyitotta.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 5-ös számú egyéni választókerületben 2022. szeptember 11-én
megtartott időközi választást a Fidesz-KDNP közös jelöltje, Fazekas Csilla nyerte; megbízólevelét
szeptember 21 -én vette át.
Felkéri Fazekas Csilla képviselő asszonyt, hogy tegye le az esküt a képviselő-testület előtt.

Fazekas Csilla képviselő letette az esküt a képviselő-testület előtt.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: gratulált, jó egészséget és a kerület érdekében végzett

eredményes munkát kívánt. Kérte, hogy az esküokmányt írja alá.

Fazekas Csilla képviselő aláírta az esküokmányt.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ülésre határidőben Varga Dániel képviselő interpellációt

intézett a polgármesterhez „A Képviselő-testület 215/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatának
végrehajtásáról" címmel, melyről a „Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések" napirendi
pontban lesz szó. Ismertette, hogy az ülésre 8 darab sürgősségi előterjesztés került benyújtásra.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: arra hivatkozva, hogy jegyző asszonytól 10 óra 38 perckor kaptak egy
törvényességi észrevételt, kéri, hogy polgármester asszony rendeljen el fél órás szünetet.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ülés napirendje még nincs elfogadva.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a javaslatáról.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ahogyan azt jelezni kívánta - bár még nem fogadták el a

napirendet -, képviselői kérésnek eleget téve szünetet rendel el.

A polgármester 30 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület nem határozatképes,

ezért az ülést berekeszti, és szünetet rendel el. Bízik benne, hogy a szünetet követően helyreáll a
képviselő-testület határozatképessége.

A polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület továbbra sem

határozatképes.
Őszintén sajnálja, hogy nem áll fenn a képviselő-testület határozatképessége. Ezúton is megköszöni a
Budavári Polgármesteri Hivatal munkatársainak, az intézmények és cégek munkatársainak a képviselő
testületi ülés előkészítéséért végzett munkát; azt a több mint 70 darab előterjesztést, amit
összeállítottak, és aminek a megtárgyalásáról ma szó lett volna. Ezúton is köszöni rendőrkapitány
uraknak, hogy megjelentek; szerették volna megismerni testületi szinten az új rendőrkapitány urat, és
elbúcsúzni a korábbi rendőrkapitány úrtól; ezért elnézést kérnek.
Nagyon sok ügyben döntöttek volna ma. A teljesség igénye nélkül; sor került volna a szociális bérlakás
pályázat elbírálására, ugyanis 8 darab szociális bérlakást osztottak volna ki azoknak a rászoruló kerületi
lakóknak, akiknek a lakhatását biztosítani kellene. Döntöttek volna továbbá a középkori nagy zsinagóga
feltárását végző cég megalapításáról, rezsitámogatás bevezetéséről, a KÁTA-károsultak támogatásáról,
továbbá nagyon sok bérlakás szerződés meghosszabbításáról.
Mindezekről ma nem tudnak tárgyalni, mert az ülés határozatképtelen, ezért az SZMSZ értelmében a
mai ülést elnapolja, és október 6. napjára, 11 órára hívja össze.
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Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Budapest, 2022. október 10.
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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztők:

dr. Sándor Péterné,
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lyás GcTge.
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dr. Patthy Szabolcs,

Varga Dániel

Zsitnyák János

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi önkormányzat a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról:
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;

d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének
fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
k) ajegyzönek ajogszábályséito döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen
megalkotja vagyfelülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét
Az elmúlt több mint két és fél évben a képviselő-testület SZMSZ több alkalommal módosításra került.
A jelenlegi módosítás célja a kiegyensúlyozottabb munkafeltételek és hatékonyabb, átláthatóbb
működés megteremtése. A testületi-ülések vezetésével és működésével kapcsolatos hiányosságokra
korábban a Kormányhivatal is felhívta a Polgármester asszony és a Jegyző asszony figyelmét is, ezért
vált szükségessé a jelenlegi rendelet teljeskörű felülvizsgálata. A nagy számú módosításra és a
Bizottságok újraszervezése miatt nem módosításra, hanem egy teljesen új rendelet megalkotására
teszünk javaslatot. A bizottsági struktúra átalakításánál a hatékony és szakszerű működés mellett a
tagok számának csökkentésére is törekedtünk, így a bizottságok költséghatékonysága is biztosított.
Néhány fontosabb módosítást kiemelve:
Pontosításra kerül a bizottságok és a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó
határidő. A költségvetési rendelet kiemelt szerepét, fontosságát jelezve több időt ad a képviselők
felkészülésére. Szabályozza a rendes ülés napirendjére felvehető sürgősségi előterjesztések feltételeit,
továbbá a rendkívüli ülés napirendjére felvehető előterjesztéseket. Pontosítja az ülés vezetésére és a
napirendi pont tárgyalásának menetére vonatkozó szabályozást. Eltörli azokat a jogsértéseket,
korlátozásokat, amelyek a kérdés feltevésével, az interpellációval kapcsolatban a képviselők
véleménynyilvánítási szabadságát korlátozzák.
A rendelet elfogadása a költségvetésben többlet kiadással nem jár.
Az Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előteijesztés és annak mellékletét képező, önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../2022.
(IX.29.) önkormányzati rendeletet az előteijesztés melléklete szerint.
Arendelettervezett kihirdetése: 2022. szeptember 29. óra perc.
Budapest, 2022. szeptember 19.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI
1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1. melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete /2022. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az önkormányzat rövidített elnevezése: Budavári Önkormányzat.
(3) Az önkormányzat székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: \vw\v.budavar.hu.
((5) Az önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Budapest 1. Kerület Budavári
önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).
2. § Az önkormányzat alaptevékenységének a kormányzati funkció szerinti megjelölését, valamint az
önkonnányzat önként vállalt feladatainak a meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat jelképei
3. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
(2) Az önkormányzat címere: vörös pajzsban lebegő, háromtornyú arany vár, kétfelé nyitott kapuval,
félig leeresztett vasráccsal. A pajzson a Szent Korona nyugszik.
(3) Az önkonnányzat zászlaja: egymás alatt elhelyezett vörös-arany vörös-arany, vörös-arany, vörös
sávos zászló.
(4) Az önkormányzat jelképei használatának a rendjét, valamint az önkormányzat által alapított
elismeréseket és adományozásuk rendjét a képviselő-testület önálló rendeletekben szabályozza.
3. Az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatai
4. § (1) Az önkormányzat hazai és külföldi önkormányzattal vagy más szervezettel a képviselő
testület döntése alapján együttműködési megállapodást köthet.
(2) A hazai vagy külföldi önkormányzattal, illetve más szervezettel történő kapcsolat felvételére a
polgármester jogosult. A megállapodás megkötésére a képviselő-testület döntésének megfelelően
kerülhet sor.
IL Fejezet

A képviselő-testület és szervei
4. A képviselő-testület
5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzati választásokon megválasztott 14 helyi önkormányzati
képviselőből és a megválasztott polgármesterből áll.
5. A polgármester és az alpolgármesterek
6. § (1) A polgármester a tisztségét főállású polgármesterként látja el.
(2) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket, valamint
önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület legfeljebb két alpolgármestert választ. A megválasztott alpolgármesterek
közül egy alpolgármester a megbízatását főállásban látja el.
(2) Az alpolgármester feladat- és hatáskörét, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyek
kiadmányozásának a rendjét a polgármester normatív utasításban állapítja meg.
6. A bizottságok
8. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Gazdasági és Jogi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van,
b) Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem
képviselő tagja van,
c) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3
nem képviselő tagja van,
d) Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja
van,
e) Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem
képviselő tagja van,
f) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van.
(2) A Gazdasági és Jogi Bizottság a képviselő-testület
a) a beszerzésért és közbeszerzésért,
b) a gazdasági ügyekért,
c) ajogi ügyekért,
d) a költségvetésért, valamint
e) a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért

felelős bizottsága.

(3) A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a képviselő-testület
a) a helyi értékvédelemért,
b) az egészségügyért,
c) a szociális ügyekért,
d) a civil kapcsolatokért,
f) a közművelődéséit,
g) a köznevelésért,
h) a kultúráért, valamint
j) a sportért
felelős bizottsága.
(4) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a képviselő-testület
a) a közterület-használatért,
b) a környezetvédelemért,
c) a településfejlesztésért,

.

d) a településképért,
e) a településrendezésért
felelős bizottsága.
(5) A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a képviselő-testület
a) a vagyongazdálkodásért,
b) a műemlékvédelemért,
c) a beruházásért, valamint
d) a lakásügyért
e) helyiség-gazdálkodásért
felelős bizottsága.
(6) Az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság a képviselő-testület
a) egyházi kapcsolatokért,
b) nemzetiségi ügyekért
c) a közbiztonságért, valamint
d) a közrendért
e) az idegenforgalomért

felelős bizottsága.

(7) A Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság a képviselő-testület
a) az átláthatóságért, valamint
b) az összeférhetetlenségi ügyekért
felelős bizottsága.
9. § (1) Az állandó bizottságot a bizottság elnöke képviseli. A képviselő-testület az elnök
akadályoztatása esetére a helyettesítésére a bizottság tagjai közül alelnököt választ.
(2) A képviselő egyidejűleg több állandó bizottságnak is a tagja lehet, de csak egy állandó
bizottságnak lehet az elnöke. Az állandó bizottság elnöke a bizottság munkájáról, különösen a
képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente köteles a képviselő-testületnek
beszámolni.
(3) A képviselő-testület által az állandó bizottságra átruházott feladat- és hatásköröket a 3. melléklet
tartalmazza.
(4) Az állandó Bizottságok a működésűk részletes szabályait a saját ügyrendjükben határozzák meg a
jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban.
10. § (1) A képviselő-testület egyes feladatokra a téladat elvégzésének időtartamáig ideiglenes
bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottságokra a rendes bizottságra vonatkozó szabályok az
irányadóak. Az ideiglenes bizottság a rábízott feladat elvégzéséről beszámol.
(2) Az ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló határozatban rendelkezni kell az ideiglenes bizottság
a) elnevezéséről,
b) feladatköréről,
c) létszámáról: elnökéről és legalább két tagjáról,
d) működésének sajátos, az állandó bizottság működésétől eltérő szabályairól.
(3) Az ideiglenes bizottság képviseletére, összehívására, a bizottsági ülés. levezetésére, a
határozatképességére és a határozathozatalra, a jegyzőkönyv tartalmára, valamint a döntésének a
végrehajtására egyebekben az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
7. A tanácsnok
11. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 34. §-ban foglaltak szerint a települési képviselők közül
testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnokot választ. A tanácsnok felügyeli az Önkormányzat
meglévő testvérvárosi kapcsolatait, javaslatot tehet további testvérvárosi kapcsolat létesítésére, a
költségvetés elfogadásáig összeállítja a következő év testvérvárosi programjait. A tanácsnok
tiszteletdíját az önkormányzati képviselők tiszteletdijáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati
rendelet tartalmazza.
(2) A tanácsnok a feladatkörében eljárva képviselheti az önkormányzatot, neve mellett használhatja a
feladatkörének megfelelő tanácsnok elnevezést, véleményezheti a feladatkörébe tartozó képviselő
testületi előterjesztéseket.

(3) A tanácsnok szükség szerint, de legalább évente egyszer a feladata ellátásáról beszámol a
képviselő-testületnek.
(4) A tanácsnok megbízatását a képviselő-testület visszavonhatja. A tanácsnok e megbízatásáról
írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani,
amelyhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.
8. A képviselő-testület hivatala
12. § (1) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek a
hivatalos elnevezése: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal)
(2) A Polgármesteri Hivatal rövidített elnevezése: Budavári Polgármesteri Hivatal.
(3) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
13. § (1) A Polgármesteri. Hivatal főosztály jogállású irodákra és osztály jogállású csoportokra,
valamint titkárságokra tagozódik. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat
költségvetési rendelete határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendjét, a szervezeti egységek feladatait- a jegyző
előterjesztése alapján a képviselő-testület határozza meg, illetve hagyja jóvá.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervi adatait, alaptevékenysége kormányzati funkció
szerinti megjelölését, általános munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét a 4. melléklet határozza
meg.
(4) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezet tekintetében alapítói és tulajdonosi jogokat nem
gyakorol.
(5) A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat, a vállalkozási tevékenységének a
felső határa az engedélyezett éves kiadási előirányzatának az 5%-a.
9.A jegyző és az aljegyzők
14. § (1) A Polgármester az Mötv. 82. § (1) bekezdésében foglaltak szerint és időre jegyzőt nevez ki.
(2) A jegyző ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében és az önkormányzat rendeletéiben ráruházott
feladatokat és jogköröket. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület bizottságai és a
nemzetiségi önkormányzatok ülésein.
(3) A képviselő közérdekű ügyben a jegyzőn keresztül kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal
intézkedését.
(4) A jegyző folyamatosan jelzi a képviselő-testületnek, a bizottságoknak, polgármesternek, és az
alpolgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. A testületi ülésen tett észrevételét a
jegyzökönyvhöz csatolni kell. A jegyző a jogszabálysértés jelzésével egyidejűleg érdemi javaslatot
fogalmaz meg a jogszabálysértés orvoslására.
(5) A Polgármester a jegyző javaslatára, helyettesítésére és munkájának segítésére az Mötv. 82. .§ (1)
bekezdése szerint két aljegyzőt nevez ki. Az aljegyző a jegyző utasításai alapján látja el feladatát.

(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a
polgármester a jegyzői feladatok ellátásával legfeljebb hat hónap időtartamra a Polgánnesteri
Hivatalnak a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselőjét bízza meg.
15. § A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat- és hatásköröket az 5. melléklet
tartalmazza.
III. Fejezet
A képviselő-testület működésének részletes szabályai
10. A képviselő-testület ülésezési rendje
16. § (1) A képviselő-testület évente legalább hat ülést tart két ülésszakban: február 1-jétŐl június 30ig, valamint szeptember 1-jétől december 20-ig csütörtöki napon 9 órai kezdettel.
(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni az Mötv. 44. §-a szerinti indítvány esetében. A
polgármester rendkívüli ülést hívhat össze, amennyiben a képviselő-testületnek a hatáskörébe tartozó
ügyben haladéktalanul döntenie kell. Rendkívüli ülés ülésszakon kívül is tartható.
17. § (1) A képviselő-testület a rendes üléseinek a várható időpontjáról, az egyes ülésekre tervezett
napirendi pontok tárgyáról, és az előkészítésben közreműködő bizottságokról a következő évre
vonatkozóan december 20-ig munkatervet fogad el.
(2) A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kér:
a) a települési képviselőtől,
b) a bizottságtól,
c) a tanácsnoktól,
d) a települési nemzetiségi önkormányzattól,
e) a jegyzőtől,
f) az önkormányzati intézmény vezetőjétől.
11. A képviselő-testület ülésének összehívása
18. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja
össze az Önkonnányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény
indokolja, a Képviselő-testület ülése a székhelyen kívül, Budapest Főváros 1. kerület közigazgatási
területén belül máshová is összehívható.
(2) Amennyiben az Mötv. 45. § szerint megvalósul a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség(ek)
egyidejű betöltetlensége vagy a polgármester és az alpolgármester tartós és együttes akadályoztatása,
a testületi ülést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke hívja össze.
(3) A Képviselő-testület ülését az írasbeli meghívónak az Önkormányzat honlapján történő
közzétételével, és a meghívottak részére elektronikus úton történő megküldésével kell összehívni. A
meghívónak tartalmaznia kel! az ülés helyét és kezdési időpontját, a tervezett napirendi pontokat, a
napirend tárgyalásának módját (nyílt/zárt ülés) és az előterjesztők nevét. A meghívóhoz mellékelni
kell a tervezett napirendi pontok írásbeli előterjesztését. A zárt ülés anyagát a Képviselő-testület
tagjain kívül azok részére kell megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

(4) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azokat a képviselők és a
meghívottak az ülés időpontját megelőzően legalább 7 nappal, megkapják. Az Önkormányzat éves
költségvetési rendeletének megalkotására irányuló előterjesztést - az éves költségvetési rendelet
módosításáról szóló előterjesztés kivételével - az ülés időpontját megelőzően legalább 10 nappal kell
kézbesíteni.
(5) A rendkívüli ülésre a meghívót és az írásbeli előteijesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a
képviselők és a meghívottak az ülés időpontját megelőzően legalább 3 nappal megkapják.
(6) A képviselő-testület üléséről a lakosságot:
a) a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, és
b) az önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételével
kell tájékoztatni.
12. Az ülésre meghívandók köre
19. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) az alpolgármestert, a képviselőt,
b) a jegyzőt, az aljegyzőt,
c) a kerület egyéni országos választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőjét,
d) a Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztost
e) a könyvvizsgálót,
f) a kerületben megválasztott települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,
g) az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetőjét,
h) a kerületi rendőrkapitányt,
i) az illetékes tankerületi központ igazgatóját.
j) a fővárosi kerületi hivatal vezetőjét,
k) azt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett társadalmi szervezetet, amely
valamely napirend előkészítésében részt vett, vagy annak a nyilvános társadalmi vitájában
véleményt nyilvánított,
l) a kerületi médiumok képviselőit,
m.) a Budapest I. Kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség-, és Természetvédő
Egyesület elnökét.
(2) Az (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott meghívottak közül az Mötv.-ben
meghatározottakon túl a c)-g) pont szerinti meghívott az ülésen tanácskozási joggal vesz részt, a c)-d)
pontban meghatározottaknak a képviselői asztalnál, a képviselőkkel azonos feltételekkel kell helyet és
hozzászólást biztosítani.

(3) Az (1) bekezdés a>j) pontjában meghatározott meghívottak közül a h)-j) pont szerinti meghívott
az ülésen az őt érintő napirendi pont tárgyalásánál rendelkezik tanácskozási joggal.
13. A képviselő-testületi ülés napirendje
20. § (1) A Képviselő-testület ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot. A javaslat alapján
a napirendeket a Képviselő-testület állapítja meg. Eltérő indítvány hiányában a napirendek sorrendje:
a) képviselői kérdések, interpellációk,
b) rendeletalkotásra irányuló előteijesztések,
c) határozathozatalt kezdeményező előterjesztések.
d) zárt ülésen tárgy alandó napirendi pont vagy pontok,
e) a polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról és
tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, közlemények.
(2) A rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet felvenni, amelyet az ülés tervezett
időpontját megelőző nyolcadik napon 12 óráig a polgármesternek papír alapon vagy elektronikusan
benyújtottak.
(3) Az ülés napirendi javaslatán szereplő napirendek tárgyalási sorrendjének a megváltoztatására vagy
valamely napirend törlésére a napirend elfogadásáig bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról
a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(4) Nem tehető javaslat olyan napirendi pont törlésére, amely a képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik, és jogszabály által meghatározott határidőhöz vagy határnaphoz kötött döntési
kötelezettség teljesítéséről szól.
21. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a bizottságok, a képviselők és a jegyző javasolhatják a
képviselő-testületnek valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősséggel történő
megtárgyalását. Az ülés napirendjére sürgősségi javaslat alapján olyan előteijesztés vehető fel.
amelyet az előterjesztés benyújtására jogosult a benyújtási határidőt követően, de legalább az ülést
megelőző második nap 12 óráig papír alapon vagy elektronikusan a polgármesterhez benyújtott. A
sürgősség okát az előterjesztésben az előteijesztőnek meg keli jelölnie, továbbá azt a képviselő
testület ülésén a sürgősségi javaslat napirendre vételéről szóló döntés előtt legfeljebb egy percben
megindokolhatja.
(2) Ha a képviselő-testület a sürgősségi javaslatot elfogadta, az előterjesztést a napirendre fel kell
vennie, és meg kell határozni a tárgyalási sorrendjét is. A képviselő-testület az ülés napirendjeit a
módosított és elfogadott napirendi sorrendben tárgyalja, amelyet az ülésvezető ismertet,
(3) A kiküldött meghívóban előzetesen javasolt napirendi pontot az előterjesztő a napirendi pont
tárgyalásának a végszavazásáig visszavonhatja.
(4) Amennyiben a feladatok mennyisége indokolja, illetve fontos és sürgős kérdésben a képviselő
testület nem határoz, a polgármester az ülést berekeszti és elrendelheti az ülés másnapi folytatását.
(5) Rendkívüli ülés napirendjére a napirendi javaslatban nem szereplő napirendi pontot nem. lehet
felvenni.

14. A képviselő-testület ülésének vezetése

22. § (1) Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:
a) megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja, berekeszti az ülést,
b) előterjeszti a napirendi javaslatot,
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat,
d) hozzászóláskor megadja a szót,
e)figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól. A figyelmeztetés
eredménytelensége esetén megvonja a szót,
f) tárgyalási szünetet rendelhet el,
g) biztosítja az ülés zavartalan rendjét.

23. § (1) A képviselő-testület határozatképességét az ülés megnyitásakor meg kell állapítani, és azt az
ülés ideje alatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
(2) Ha az ülés a meghirdetett időpontban és az azt követő 20 percen belül nem határozatképes, az
ülésvezető az ülést nem nyitja meg, és az ülést elnapolja.
(3) Ha a képviselő-testület ülése a megnyitását követően válik határozatképtelenné, az ülésvezető azt
haladéktalanul berekeszti, és legfeljebb 30 perc időtartamra szünetet rendel el. Ha a szünet végéig a
határozatképesség nem áll helyre, az ülésvezető az ülést elnapolja, és kihirdeti az elnapolt ülés új
időpontját.
(4) Az elnapolt ülés időpontja legkésőbb a határozatképtelen ülést követő tizedik nap. Az elnapolt ülés
helyszínéről és időpontjáról a 18. § (3) bekezdésben meghatározottakat meghívó kiküldésével értesíti.
(5) Az elnapolt ülés napirendjéhez módosító indítvány nem nyújtható be.
24. § Az ülés megnyitását követően a képviselőknek és a tanácskozási joggal rendelkezők számára 60
perc időtartamban lehetőségük van kérdések és interpellációk előadására.
25. (1) A képviselő-testület az elfogadott napirendi pontokat egyenként tárgyalja. A képviselő-testület
eltérő döntése hiányában a következő napirendi pont tárgyalását csak akkor lehet megkezdeni, ha az
előző napirendi pontot az ülésvezető lezárta.
(2) A napirendi pontok megtárgyalásának sorrendje a következő:
a) az elöteijesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság (bizottságok) elnökeinek szóbeli kiegészítése
legfeljebb 3 perc időtartamban;
b) a vita megnyitása, hozzászólások;
c) a vita lezárása, az előterjesztő a határozathozatal előtt legfeljebb kettő percben felszólalhat (a
továbbiakban: zárszó). A zárszót követően további hozzászólásnak a napirend tárgyalása során nincs
helye;
d) az ülésvezetö ismerteti az előterjesztő által be nem fogadott módosító javaslatokat;
e) az ülésvezető először a módosító, majd az így módosított teljes előteijesztést teszi fel szavazásra.

(3) A képviselő a napirendi ponthoz összesen nyolc perces időkeretben szólhat hozzá.
(4) A jegyző - törvényességi észrevétel céljából ülésvezető köteles a részére megadni.

az ülésen bármikor szót kérhet, amelyet az

(5) A tanácskozási joggal rendelkező meghívott a napirendi ponthoz összesen öt perc időkeretben
szólhat hozzá.
(6) A képviselő-testület legfeljebb két perc időtartamra a hallgatóság soraiból engedélyezheti a
napirendhez történő hozzászólást.
(7) A vita elhúzódása esetén bármelyik képviselő javaslatot tehet a vita lezárására. A javaslatról a
képviselő-testület vita nélkül dönt. A vita lezárását követően, a javaslat elhangzásáig hozzászólásra
jelentkezetteknek szót kell adni, majd az előteijesztőt megilleti a zárszó joga.
26. § (1) A napirendi ponthoz hozzászólásra a szavazógép használatával kell jelentkezni. A
jelentkezőnek az ülésvezető adja meg a szót.
(2) Szavazógép hiányában a hozzászólásra jelentkező a hozzászólási szándékát kézfeltartássaljelzi.
(3) A vita közben személyes megtámadtatás okán, illetőleg értelmezést igénylő kérdésben a helyi
önkonnányzati képviselő ügyrendi hozzászólásban észrevételt tehet, amelyet az ülésvezető
engedélyez.
15. Az ülésvezető intézkedései a rendfenntartás érdekében
27. § (1) Az ülés zavartalan rendjének biztosítása érdekében az ülésvezető:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,
b) rendreutasítja azt a képviselőt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c) a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti,
c) figyelmezteti azt az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki az ülés rendjét magatartásával zavarja,
ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi,
d) a tanácskozás folytatását akadályozó rendbontás (zavar) esetén az ülést harminc percre
megszakítja.

(2) Az ülés vezetője a képviselőtől vagy az ülésen tanácskozási joggal jelen lévő személytől
megvonhatja a szót, ha
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti magatartást a felszólalása során követi el, és e
magatartásával a rendreutasítás ellenére sem hagy fel,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti második figyelmeztetés ellenére sem tér a tárgyra.
(3) Akitől a (2) bekezdés szerint megvonták a szót, az érintett napirendi pont vitájában a továbbiakban
nem kaphat szót.
(4) Ha a megszakított ülés harminc perc elteltével sem folytatható, az elnök az ülést berekeszti és azt
legkésőbb tíz napon belüli időpontra ismételten összehívja. Az így összehívott ülést a megzavart
napirendi pont ismételt tárgyalásával kell kezdeni.

16. A szavazás módja
28. § (1) Szavazás elrendelése előtt meg kell győződni a képviselő-testület határozatképességéről.
(2) Minősített többséggel történő döntés elfogadásához a képviselő-testület nyolc tagjának az
egybehangzó, a döntési javaslatot támogató szavazatára van szükség.

29. § (1) A szavazás szavazógép alkalmazásával történik, akként, hogy a javaslat mellett „igen”, az
ellen „nem” és a döntéstől való tartózkodás esetén a „tart.” (melynek jelentése tartózkodás) gomb
lenyomását kell megtennie a képviselőknek. Az önkormányzati hatósági hatáskörben történő szavazás
esetén a szavazásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény döntésre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szavazatszámláló gép nem működik, kézfelemeléssel
először a javaslat mellett („igen”), majd ellene („nem”), s harmadsorban a döntéstől való
tartózkodásra szavaznak a képviselők. A szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg.
(2) A képviselő az ülésen a jelenlétének vagy a távozásának az igazolásáról a szavazógép
használatával köteles gondoskodni. Szavazógép hiányában a képviselő érkezését és távozását
ügyrendi hozzászólásként az ülésvezetőnek jeleznie kell.
(3) A szavazás alatt jelen lévő képviselők számába beleszámít az a képviselő is, akinek a jelenlétét a
szavazatszámláló gép rögzítette, az ülésteremben jelen van, azonban nem szavazott.
30. § (1) Szavazni csak személyesen lehet.
(2) Ha a képviselő a szavazás megkezdése előtt az ügyben a személyes érintettségét nem jelentette be
és a szavazásban részt vett, a képviselő-testület a döntés végrehajtását felfüggesztheti, és annak a
meghozatalától számított egy éven belül érvénytelennek nyilváníthatja, valamint új döntést hozhat.
(3) Szavazástadöntési javaslat teljes tartalmáról lehet tartani.
31. § A hozzászólások befejezése után az ülésvezető a vitát lezárja. A szavazás előtt az előterjesztő
nyilatkozik, hogy mely módosító indítványokat fogadja be. Az ülésvezetö a szavazás során először a
be nem fogadott módosító indítványokat teszi fel szavazásra, majd miután megállapította, hogy
szavazásra nem bocsátott módosító indítvány már nincs, végszavazásra teszi fel az így módosított
döntési javaslatot.
32. § (1) A képviselő-testület az Mötv.-ben meghatározott indítvány alapján a név szerinti szavazás
elrendeléséről vita nélkül határoz.
(2) Név szerinti szavazás során a jegyző a képviselők nevét abc sorrendben felolvassa, akik egyenként
“igen”, “nem” vagy “tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazásról készült, a
jegyző és a szavazásban részt vett képviselők által aláírt jegyzőkönyv a képviselő-testület üléséről
készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.
33. § (1) Jogszabályban meghatározott eseteken kívül a képviselő-testület titkos szavazást az Mötv.ben meghatározott ügyekben a képviselők egynegyedének az indítványára rendelhet el.
(2) A képviselő-testület titkos szavazást tart:
a) önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése, jogviszonyából történő felmentése és a
fegyelmi ügyében;
b) önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetőjének a jogviszony keletkezése
és megszüntetése ügyében, valamint
c) kitüntetési ügyben.
(3) Titkos szavazás esetén a képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolítására az ülésvezetö
javaslatára háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ.

(4) A titkos szavazás a szavazatszámláló bizottság által lebélyegzett szavazólapon, a szavazás
titkosságát biztosító helyen történik. A szavazólap egy döntési javaslatot tartalmazhat.
(5) A képviselő a lebélyegzett és kitöltött szavazólapot a szavazatszámláló bizottság tagjai által a
szavazás megkezdése előtt hitelesített és lezárt urnába helyezi.
(6) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a leadott szavazatokat, megállapítja az érvénytelen és
érvényes szavazatok számát, a szavazás eredményét, és a titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
(7) A szavazatszámláló bizottság által készített jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a szavazás tárgyát,
b) a szavazás helyét és idejét,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét, tisztségét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás során hozott döntéseket,
f) a szavazás eredményét,
g) a szavazatszámláló bizottság tagjainak az aláírását.
IV. Fejezet
Az indítványok, a képviselő-testület döntései
17. Önálló indítványok
34. § (1) A képviselő-testülethez e rendelet keretei között önálló indítványt tehet:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő,
d) a bizottságok,
e) a tanácsnokok a tanácsnoki munkával kapcsolatban,
J)

a jegyző,

(2) A képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja az alábbi indítványokat:
a) önkormányzati rendelet tervezete,
b) helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokra vonatkozó önkonnányzati határozat tervezete (a továbbiakban:
határozati javaslat),
c) személyi döntést kezdeményező javaslat,
d) beszámoló és tájékoztató, beleértve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
szóló tájékoztatót is.

35. §(1) Az előterjesztés tartalmazza:
a) az előterjesztés benyújtóját,
b) a döntés előzményeit és a döntéshozatal indokait,
c) bemutatja a döntés költségvetési kihatásait, ha elfogadása forrásigénnyel jár, megjelöli a
kiadási előirányzat forrását,
d) az egyeztetési vagy véleményezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó tájékoztatást,
e) a tárgyalás és a döntéshozatal módjára, a döntés elfogadásához
szavazattöbbségre vonatkozó jogszabályi hivatkozást,

szükséges

f) a döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot a döntési lehetőségek bemutatásával
g)a határozati javaslatban, amennyiben a határozat végrehajtást igényel, meg kell jelölni a
határozat végrehajtásáért felelős személyt, és a végrehajtás határidejét is.

(2) A rendelettervezet és határozati javaslat előterjesztésében a jegyző törvényességi véleményét a
képviselő-testület napirendre vétele előtt fel kell tüntetni.

18. Nem önálló indítványok
36. § (1) A képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített döntéssel határoz a következő kérdésekben:
a) napirend módosításával összefüggő indítvány,
b) ügyrendi indítvány,
c) sürgősségi indítvány napirendre vétele,
d) név szerinti szavazás elrendeléséről szóló indítvány,
e) titkos szavazás és zárt szavazás elrendeléséről szóló indítvány.
(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott indítvány az ülésen szóban is előterjeszthető.
37. § (1) Az ügyrendi hozzászólás a képviselő-testület ülésének a vezetésével, rendjével összefüggő, a
tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdés, valamint a 26. § (3) bekezdése szerinti
hozzászólás, javaslat.
(2) Ügyrendi hozzászólás céljából a képviselő az ülés során bármikor szót kérhet. Az ügyrendi
hozzászólást az ülésvezető legfeljebb két perc időtartamban engedélyezi.
(3) Ha az ülésvezető megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi, a képviselőtől haladéktalanul
megvonja a szót.
(4) Lezárt napirendi ponthoz, valamint határozathozatal közben ügyrendi hozzászólás nem
engedélyezhető.
19.

A rendeletalkotás
38. § (1) Rendelettervezetet a polgármester, a képviselő és a jegyző terjeszthet elő.
(2) A képviselő által benyújtott, rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítése iránti
kezdeményezést írásban a polgármesterhez kell benyújtani, aki haladéktalanul továbbiba azt a
jegyzőnek. A jegyző gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés
jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek, ezért szükség esetén az előterjesztő
képviselővel egyeztet a módositásokról, érdemi javaslatot fogalmaz meg a jogszabálysértés
orvoslására annak érdekében, hogy az előteijesztés a soron következő testületi ülés napirendjén
szerepeljen. A jegyző által ellenjegyzett képviselői rendelettervezetet a polgármester a napirendi
pontok között szerepelteti.
(3) A polgármester által kezdeményezett, rendeletalkotásra irányuló előterjesztést a kezdeményezés
alapján - a polgármester által meghatározott határidőre -, illetve kezdeményezés hiányában a saját
döntése alapján a jegyző készíti elő, gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a
jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek.
(4) A rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztés a 35. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban
meghatározottakon túl tartalmazza a jogalkotásról szóló törvényben előírt, előzetes hatásvizsgálat
eredményét, valamint az arra való utalást is, hogy a javasolt szabályozás összhangban van-e az
európai uniós jogból fakadó kötelezettségekkel. A rendelettervezethez egyidejűleg az indoklást is be
kell nyújtani.
39. § (1) A kerület lakosságának a széles körét érintő szabályozási tervezetet, koncepciót az illetékes
bizottság társadalmi egyeztetésre bocsátja.
(2) A társadalmi egyeztetés a szabályozási koncepciónak az önkormányzat honlapján történő
közzétételével történik. A honlapon bárki számára biztosítani kell az észrevétel, illetve javaslat
megtételének a lehetőségét.
(3) A szabályozási koncepciót úgy kell közzétenni, hogy a véleményezésére legalább 15 nap álljon
rendelkezésre.
40. § (1) A költségvetési rendelet tervezetét a polgármester valamennyi bizottság véleményével együtt
terjeszti be a képviselő-testület ülésére, legalább az ülést megelőző tizedik napon.
(2) A költségvetési rendelethez a képviselő-testület ülését megelőző harmadik nap 12 óráig nyújtható
be módosító indítvány.
(3) A költségvetési rendelet tervezetét a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni. A könyvvizsgáló
véleménye az előteijesztés mellékletét képezi.
41. § (1) A rendelet kihirdetése a Polgánnesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel valósul
meg. A kihirdetett rendelet elektronikus változatát kereshető formátumban az önkonnányzat hivatalos
honlapján is közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzati rendeletnek a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott utólagos
hatásvizsgálatáról a jegyző oly módon tesz eleget, hogy a rendelet alkalmazásának a tényleges
hatásairól legalább kétévente beszámol a képviselő-testület előtt.
20. A határozat
42. § (1) A képviselő-testület normatív és nem normatív határozatairól a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A nem normatív határozatot az elfogadását követő három munkanapon belül az önkormányzat
hivatalos honlapján közzé kell tenni. A zárt ülésen hozott határozat közzététele a nyilvános ülésen
hozott határozatéval azonos módon történik.
(3) A képviselő-testület normatív határozatát az önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok
alapján közzé kell tenni.
21. A módosító indítvány
43. § (1) A döntési javaslatot tartalmazó előterjesztéshez módosító indítványt a határozati javaslat
benyújtására jogosultak nyújthatnak be.
(2) Az elöteijesztő által befogadott módosító indítvány az előterjesztés részévé válik.
(3) A módosító indítványt indokolni kell. Ha a módosító indítvány a kiadási költségvetési előirányzat
növelését vagy a bevételi költségvetési előirányzat csökkenését eredményezi, akkor a költségvetési
egyensúly megőrzése érdekében a módosító indítványban meg kell jelölni a szükséges költségvetési
forrás fedezetét.
44. § (1) A módosító indítványt írásban vagy elektronikusan, legkésőbb a képviselő-testület ülését
megelőző nap 12 óráig, a rendeletalkotási javaslat módosítására irányuló módosítási indítványt a
képviselő-testület ülését megelőző második nap 16 óráig kell benyújtani a polgármesterhez.
(2) A képviselő-testület ülésén csak a benyújtott módosító indítványhoz nyújtható be kapcsolódó
módosító indítvány.
22. A jegyzőkönyv
45. § (1) A képviselő-testület üléséről kép- és hangfelvételt hangfelvétel alapján, az Mötv. 52. § (1)
bekezdésében előírtak szerinti tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről, a
kép- és hangfelvétel megőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Az ülésről készült jegyzőkönyv a törvényben meghatározott, kötelező tartalmi elemeken kívül
tartalmazza:
a) az ülés megnyitásának a tényleges idejét,
b) a képviselőnek azt a hozzászólását szó szerint, amelynek az ilyen formában történő
jegyzőkönyvezését hozzászólása során külön kérte,
c) a határozathozatal módját,
d) az ülés vezetőjének az ülés vezetése körében tett intézkedéseit,
e) az ülés berekesztésének a tényleges időpontját.
(3) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletét képezi:
a) a meghívó,
b) az aláírt jelenléti ív,
c) az írásos előterjesztés, benyújtott indítvány,
d) a megalkotott rendelet eredeti példánya.

e) a név szerinti vagy titkos szavazásról készült jegyzőkönyv,
f) a jegyző törvényességi észrevétele, amennyiben az írásban rendelkezésre állt,
g) kérdés, interpelláció, valamint az ezekre adott válasz.
(4) A jegyző köteles a döntéseket meghozataluktól számított 15 napon belül a Nemzeti
Jogszabálytán-ól szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint megküldeni
Budapest Főváros Konnányhivatalának. A jegyzőkönyvek és mellékleteik évente történő
beköttetéséröl és megőrzéséről a jegyző gondoskodik.

V. Fejezet
23. A bizottságok működése
46. § (1) A bizottságok működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat az e
fejezetben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.
(2) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze úgy, hogy a meghívó és az előteijesztések
legkésőbb az ülést megelőző legkésőbb negyedik napon kézbesítésre kerüljenek.
(3) A bizottság rendkívüli ülést tarthat, az ülés összehívására vonatkozó határidők tekintetében a
képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az elnök akadályoztatása esetén a bizottság ülését az alelnök, az elnök és az alelnök együttes
akadályoztatása esetén a polgármester hívja össze. A bizottság ülését ebben az esetben a bizottság
által az ülés levezető elnökének megválasztott képviselő bizottsági tag vezeti.
(5) A bizottság ülését a bizottság elnökének 15 napon belüli időpontra össze kell hívnia a
polgármester, az alpolgármester, a képviselők vagy a bizottsági tagok egynegyedének az indítványára.
Az indítványt a bizottság elnökéhez kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a döntésre
vonatkozó határozati javaslatot.
(6) Ha a bizottság elnöke az ülés összehívására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a
bizottság ülését a polgármester hívja össze.
47. § (1) A bizottság köteles napirendjére tűzni azokat az előterjesztéseket, amelyek megtárgyalását
a) a képviselő-testület,
b) a polgármester, az alpolgármester,
c) a képviselő, valamint
d)ajegyző
indítványozza.
(2) A bizottság tagja a bizottság ülésén köteles részt venni. Amennyiben a bizottság tagja hat hónapon
belül a bizottsági ülések több, mint a télén nem vett részt, a bizottság elnökének javaslata alapján a
képviselő-testület dönt az érintett bizottsági tagsága megszüntetéséről.

(3) A bizottság javaslatot tehet külső szakértő igénybevételére. A szakértő megbízásáról, a szakértői
díjról és az elszámolásról a bizottság elnökének javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
48. § (l) Ha a bizottság önkormányzati hatósági ügyben jár el, eljárására az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény szabályai az irányadók.
(2) A bizottság ülésén megfogalmazott kisebbségi véleményt kérésre a bizottsági üléséről készült
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
49. § (1) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az elnök által kijelölt egy
tagja írja alá,
(2) A bizottság üléséről hangfelvételt kell készíteni, amelynek megőrzéséről ajegyző gondoskodik.
(3) A bizottság döntését a képviselő-testület döntésével azonos módon kell közzétenni.
50.§ (1) A nem képviselő bizottsági tag az Mötv. 39. §-ában és jelen rendeletben meghatározottak
szerint vagyonnyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi,
érdekeltségi és vagyoni helyzetéről továbbá kezdeményezi felvételét a köztartozásmentes adózói
adatbázisba.
(2) A nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: érintett) a megválasztásától, majd ezt követően
minden év január 1-jétől kezdődően számított 30 napon belül - az Mötv. 39. § (l) bekezdése alapján köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Az érintett saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekeinek (a továbbiakban:
hozzátartozók) az Mötv. 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. Az érintett
megválasztásakor a vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni
helyzetéről, az ezt követően benyújtott vagyonnyilatkozatot a tárgyévet megelőző év december 31.
napján fennálló állapot szerinti tartalommal kell kitölteni.
(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumok elektronikusan, számítógéppel is
kitölthető formátumban kerülnek megküldésre az érintetteknek.
(4) A vagyonnyilatkozatot az érintettnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak saját
kezűleg alá kell írniuk. A vagyonnyilatkozatot az érintetteknek személyesen vagy meghatalmazott
útján kell leadniuk.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt helyiségében a jegyző által kijelölt
köztisztviselő(k)nek kell leadni, amelyet az átvevő(k) igazolás kiállításával vesznek át. A
vagyonnyilatkozat leadásával egyidejűleg csatolni kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy saját,
illetve hozzátartozói vagyonnyilatkozatát leadta. Az érintett és hozzátartozója tárgyévben tett
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a
Gazdasági és Jogi Bizottság az érintettnek visszaadja.
VII. Fejezet
24. A helyi önkormányzati képviselő
51. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) munkájának a segítésére a
Polgármesteri Hivatal irodahelyiséget biztosít.
(2) A képviselő a munkájához az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok
tiszteletdíjáról szóló önkonnányzati rendeletben meghatározott tiszteletdíjra, valamint természetbeni
juttatásokra jogosult.

(3) A képviselő köteles a megbízatásával járó, törvényben és e rendeletben meghatározott
kötelezettségeit teljesíteni.
(4) Kötelességszegés esetén az önkormányzati képviselőnek az önkormányzati képviselőnek, a
bizottsági elnöknek és tagnak, valaminta tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról
szóló önkormányzati rendelet alapján megállapított tiszteletdíjat meg lehet vonni vagy csökkenteni
lehet.
(5) A kötelezettségszegés megállapítására bármely képviselő bejelentést tehet a Gazdasági és. Jogi
Bizottsághoz. Ha a Bizottság a kötelezettségszegést megalapozottnak találja, a bizottság elnöke
döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztést terjeszt a képviselő-testület elé.
(6) A tiszteletdíj csökkentésének mértéke ahhoz az időtartamhoz igazodik, amelyen keresztül a
képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a törvényben meghatározott kötelezettségét
önhibájából nem teljesítette.
(7) A jogkövetkezmény megállapítása alapján a következő hónapban járó tiszteletdíjat
a) elmulasztott, munkaterv szerinti ülésenként a havi tiszteletdíj legfeljebb 50%-ával
csökkenteni lehet, ha a képviselő a képviselő-testületi ülésen, továbbá a képviselő vagy az
állandó bizottság nem képviselő tagja annak a bizottságnak az ülésén, amelynek a tagja, nem
vett részt, vagy az ülésről a berekesztése előtt eltávozott, és a távollétét vagy a távozását
előzetesen nem jelentette be, vagy a távoliét indoka nem megalapozott,
b) a havi tiszteletdíj 75 %-ával csökkenteni kell, ha a képviselő a képviselő-testület, továbbá a
képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja az állandó bizottság
döntéshozatalában személyesen érintett, és a személyes érintettségét nem jelentette be.
(8) Az adott hónapban járó tiszteletdíját mindaddig a 90 %-ával csökkenteni kell, amíg a kötelezett
vagyonnyiíatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésére vagy az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezésére nem került sor.
(9) A tiszteletdíj csökkentésére nincs mód azon képviselő esetében, aki a távollétét legkésőbb az ülés
megnyitásáig a polgármesternek írásban vagy elektronikusan, a távoliét alapos indokának a
megjelölésével bejelenti.
(10) A képviselő kötelezettségszegésére vonatokozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell az
állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok tisztségéből eredő kötelezettségek megszegése
esetében is.
25. A kérdés
52. § (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a
jegyzőhöz a feladatkörükbe tartozó közérdekű ügyben kérdést intézhet.
(2) A kérdést a képviselő-testület ülését megelőző munkanap 12 óráig kell írásban, papír alapon vagy
elektronikus úton a polgármesterhez benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja a kérdezettnek.
(3) A képviselő-testület ülésén az ülésvezető a napirendi pontok megtárgyalása előtt bejelenti a
benyújtott képviselői kérdéseket. Egy képviselő egy képviselő-testületi ülésre Összesen két kérdést
nyújthat be. A kérdéseket a képviselők nevének abc sorrendjében kell feltenni.
(4) A képviselő legfeljebb kétperces felszólalásában teheti fel a kérdést a kérdezettnek, amelyre a
kérdezett legfeljebb kettő percben válaszol, vagy 15 napon belül Írásban adja meg a választ. A

képviselői kérdés és az írásbeli válasz képviselők részére történő eljuttatásáról a polgármester
gondoskodik.
(5) A kérdésre viszontválasznak nincs helye.

26. Az interpelláció
53. § (1) Az interpelláció önkormányzati ügyben a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a
jegyzőhöz írásban benyújtott illetve szóban elmondott olyan kérdés, amely a feladat- és hatáskörébe
tartozó önkormányzati ügyben problémát tár fel és arra kér választ, hogy az miként szüntethető meg,
vagy valamilyen mulasztás, helytelen gyakorlat, panasz orvoslását kéri.
(2) Interpellációs szándékát az interpelláció részletes kifejtésével a képviselő legkésőbb a testületi
ülést megelőző második nap 12.00 óráig, írásban nyújtatja be a polgármesternek, aki azt
haladéktalanul továbbítja az interpelláció címzettjének.
(3) Az interpellációról vitát nyitni nem lehet. Az interpellációt a képviselő az ülésen kétperces
időkeretben adhatja elő. Az interpellációra a választ az interpellált háromperces időkeretben adhatja
meg. Az interpellálót egyperces viszontválasz illeti meg, amelyben nyilatkozik arról, hogy elfogadja-e
a választ.
54. § (l)Ha az interpelláló a választ nem fogadja el, annak elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a választ a Képviselő-testület nem fogadja el, határidő tűzésével az ügyben illetékes
szakbizottságot jelöl ki az interpellációban foglaltak kivizsgálására.
(3) A kijelölt bizottság elnöke köteles a vizsgálat eredményét a kitűzött határidőre a polgármester
útján a képviselő-testület elé terjeszteni.
VIII. Fejezet
Együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal
55. § Az önkormányzat a nemzetiségi önkonnányzat számára a feladatai ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint megkötött közigazgatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

IX. Fejezet
A lakossággal való kapcsolattartás formái
27. A közmeghallgatás
56. § (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, június hónapban közmeghallgatást tart.
Szükség esetén a közmeghallgatás eltérő időpontban is összehívható.
(2) A közmeghallgatás napirendjéhez módosító indítvány, a közmeghallgatásra előterjesztés nem
nyújtható be.
(3) A közmeghallgatás első napirendi pontja a polgármester beszámolója a megelőző közmeghallgatás
óta a kerület lakosságát széles körben érintő önkormányzati döntésekről, eseményekről. A

közmeghallgatás második napirendi pontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározottak (a továbbiakban: felszólalók) számára biztosít kérdés feltevésére és javaslat tételére.
(4) A közmeghallgatáson a felszólalók számára a szót a polgármester az előzetes regisztráció,
valamint az ülésen való jelentkezés sorrendjében adja meg.
(5) A közmeghallgatáson minden felszólaló egy alkalommal kaphat szót legfeljebb három perces
időkeretben.
(6) A felszólaló kérdésére vagy javaslatára a polgármester vagy az érintett képviselő az ülésen
legfeljebb három percben válaszolhat, vagy a felszólaló kérdésére, javaslatára a Magyarország helyt
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott módon kell válaszolni.
(7) A közmeghallgatás helyszínét és időpontját legalább 30 nappal korábban az önkormányzat
hivatalos lapjában, honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkonnányzat által
fenntartott intézményekben kell közzétenni. A közzétételről a polgármester gondoskodik.
2$; A lakossági fórum
57. § (1) A kerület lakossága és a kerületben tevékenységet kifejtő civil szervezetek széleskörű és
közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészitésébe való bevonásuk érdekében, valamint
véleményük, javaslataik megismerésére a polgánnester vagy a képviselő lakossági fórumot tart.
(2) A lakossági fórum összehívását kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a képviselő, valamint
d)ajegyző.
(3) Lakossági fórumot kell összehívni azokban a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést
igénylő kérdésekben, amelyekben jogszabály a lakosság véleményének előzetes kikérését írja elő.
(4) A lakossági fórumot a polgármester vagy a képviselő hívja össze, a lebonyolításához szükséges
feltételeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
(5) A lakossági fórum időpontjáról és helyszínéről, valamint témájáról legalább 15 nappal korábban
az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közleményt közzétenni.
(6) A lakossági fórumra meg kell hívni a választókerületben megválasztott képviselőt, valamint azt,
akit a fórumot kezdeményező indokoltnak tart.
29. A képviselői fogadóóra
58. § (1) A képviselő a saját döntése szerint, de évente legalább hat alkalommal képviselői fogadóórát,
tart.
(2) A képviselői fogadóóra meghirdetéséhez, megtartásához a Polgármesteri Hivatal biztosítja a
feltételeket minden képviselő számára azonos feltételekkel.
30. Az önkormányzat fenntartható működése és a nyilvánosság iránti rendelkezései

59. § A képviselő-testület a döntései során a városfejlesztési és környezetvédelmi szempontok kiemelt
figyelmével, a fenntartható gazdálkodás iránti elkötelezettséggel mérlegeli a döntései
következményeit, és ennek megfelelően határozza meg céljait, alakítja ki a kerület lakókörnyezetét.
60. § (1) A képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozatait, valamint az őt a jogállására tekintettel
megillető juttatásokat, telefonszámát, e-mail címét, fogadóórájának időpontját, valamint a munkájáról
évente készített beszámolót az önkonnányzat hivatalos honlapján kereshető formátumban
hozzáférhetővé kell tenni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a honlapról mindaddig nem törölhetőek, amíg a
képviselő és a polgármester jogállása fennáll.
X. Fejezet
61. § (1) Ez a rendelet 2022. szeptember 29. napján “ “ órakor lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a/2022. (1X.29.) önkormányzati rendelethez
!. Az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása

1.

A
011130

B
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

4.

01.6020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

5.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

6.

031030

Közterület rendjének fenntartása

7.

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

8.

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11.

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

12.

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

13.

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatósa, elkülönítet)
begyűjtése, szállítása, átrakása

14.

062010

Településfejlesztés igazgatása

15.

064010

Közvilágitás

ló.

066010

Zöldterület-kezelés

17.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

18.

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

19.

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

20.

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

21.

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

22.

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23.

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

25.

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztositása, működtetése

26.

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

27.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

28.

101144

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

29.

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

30.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsödé, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

31.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

32.

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

33.

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

34.

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

35.

031060

Bűnmegelőzés

36.

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

37.

042180

Állat-egészségügy

38.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

39.

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

40.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

2. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

1.

A
Feladat
Járóbeteg szakellátás

B
A feladat ellátására kijelölt intézmény:
Budavári Egészségügyi Szolgálat

2.

Járóbeteg gondozás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

3.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

4.

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

5.

Képalkotó diagnosztika

Budavári Egészségügyi Szolgálat

6.

Fizikoterápiás szolgáltatások

Budavári Egészségügyi Szolgálat

7.

Egynapos sebészet

Budavári Egészségügyi Szolgálat

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ/Polgármesteri Hivatal

9.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Budavári Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatási
Központ

10.

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

ellátási szerződés
Szeretetszolgálat

11.

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Budavári Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatási
Központ

12.

Utcai szociális munka, hajléktalanok
nappali ellátása

Ellátási szerződés
Szeretetszolgálat

13.

Zamárdi üdülő fenntartása

szerződés alapján

14.

A Várkert Bazárhoz tartozó mélygarázs,
északi pavilon épület „Lépcsöpavilon”

Budavári Kapu Kft.

alapján

alapján

a

a

Magyar

Magyar

Máltai

Máltai

lépcsöház, L1 jelű lift, nyilvános
illemhelyek és L2 jelű lift; mozgólépcső,
vízhordó folyosó és szerviz lépcső, déli
kortinafalnál lévő L3 és L4 jelű liftek, és
a konina falak közötti legfelső várfalon
lévő gyalogos sétány üzemeltetési és
hasznosítási feladatai

2. melléklet a /2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:
1.1. az illetékes bizottság elnökével közösen átadja a képviselő-testület által odaítélt kitüntetést
(Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.)
önkormányzati rendelet3. § (5) bekezdés),
1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározott feladatokat.
1.3. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az erre vonatkozó
felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (6)
bekezdés),
1.4. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése érdekében az
építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására (Budapest I. kerület Budavári
Önkonnányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 30. § (2) bekezdés),
1.5. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 31. § (1) bekezdés),
1.6. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal
korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a és az önkormányzati
honlapon meg kell jeleníteni. (Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat Képviselő-testületének a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés),
1.7. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek biztosításáról és
gazdálkodási feladataik ellátására,
1.8. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján
gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,
1.9. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem
tárgyában,
1.10. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testületének
közútkezelői feladatát.

3. melléklet a /2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A Gazdasági és Jogi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
1.1. A versenyeztetés részletes eljárási szabályait a Gazdasági és Jogi Bizottság állapítja meg.
(Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V. 13.) önkormányzati
rendelet 4, § (3) bekezdés)
1.2. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Gazdasági és Jogi
Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban
kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Gazdasági és Jogi döntése alapján
kerülhet sor (Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018.
(XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)
1.3. A támogatás előzetes véleményezésére a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi
Bizottság, a támogatás elbírálására a Képviselő-testület Gazdasági és Jogi Bizottsága jogosult, (az
Önkonnányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
14. § (6) bekezdés)
1.4. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 3.000.000,- Ft értékhatár alatt,
legfeljebb 36 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között, 12
hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkonnányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont második alpont)
1.5. Dönt az ágazati pénzmaradvány felhasználásáról.
1.6. Az Önkormányzat közbeszerzésekért felelős bizottsága, amely alapján:
1.6.1. véleményezi az önkonnányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő éves
összesített, közbeszerzési tervét,
1.6.2. dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a tárgyi eljárás lezárásáról.
1.7. Dönt - alapítványi forrás kivételével - 25 millió forint értékhatárig a működési vagy fejlesztési
célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről.
1.8. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben
fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak
abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból már nem áll az
Önkormányzat érdekében. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft
értékhatárig a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)
1.9. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 1.000.000,- Ft értékhatár alatt.

legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb !2 hónapra
a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont).
1.10. a koncesszióról szóló törvényben az önkonnányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:
1.10.1. aláírja a koncessziós szerződést,
1.10.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól
számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem
alapít,
1.10.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós
társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról
rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6
hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.
1.10.4. az önkonnányzati törzsvagyonhoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a
koncessziós szerződés időtartama alatt,
1.10.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő
vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság
megszüntetése esetén.
1.11. Dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás)
átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján a
támogatás megállapításáról természetes személy által benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén.
2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.1.1. személyi térítési díj elengedése,
2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.1.3. szociális kölcsön,
2.1.4. akadálymentesítési támogatás,
2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.1.6. kedvezményes üdülés részvétel feltételei, tumusbeosztás, üdülési díj
2.1.7. fűtési idényben igénybe vehető támogatás,.
2.2. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (111. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok
alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel,
2.3. Az önkonnányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),
2.3.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék
téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,
2.3.2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati
szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről,
2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkonnányzati rendelet 55. § (9)
bekezdés b) pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja
azon gyermek számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a
szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud
gondoskodni, (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, tennészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet
biztosítani. A futamidő tekintetében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határoz, a
kérelmező szociális helyzete alapján, figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek
nagyságára (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és
korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati
rendelet 18. § (2) bekezdés).
2.6. A Képviselő-testület a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára a helyi
támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült
kérelmezőnek, illetve családnak, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás
vásárlásával összefüggő pénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő
részleteinek a megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének,
vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (Hl.
17.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés),
2.7. A 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások
visszafizetésére továbbra is a támogatás nyújtásakor hatályos jogszabályok az irányadók azzal, hogy a
támogatás havi törlesztőrészletét a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hozzájárulása
alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati
támogatás korábban megállapított havi törlesztő-részletének megfizetésére, (a fiatal házasok első
lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkonnányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2)
bekezdés),
2.8. A Népjóléti, Oktatási,. Kulturális és Sport Bizottság elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,
2.9. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megszünteti az önkormányzat által fenntartott
intézményben fennálló jogviszonyt, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,
illetve ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható,

2. ] 0. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a külön eljárás keretében biztosítható
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról,
2.11. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről, az
Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.12. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt személyi térítési díj felemeléséről,
maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.13. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében,
ha a jogosult a térítési díj Összegének elengedését kéri,
2.14. A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása
tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
2.15. dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.15.1. eseti települési támogatás,
2.15.2. oltási támogatás,
2.15.3. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés.
2.15.4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
2.15.5. élelmiszertámogatás,
2.15.6. gyógyszertámogatás,
2.15.7. lakásfenntartási támogatás,
2.15.8. temetési támogatás,
2.15.9. születési támogatás
2.15.10. mosható nadrágpelenka támogatás
2.15.11. iskolakezdési támogatás
2.15.12. jótanulók szociális támogatása
2.15.13. ünnepi támogatás
2.15.14. lakásbérleti támogatás (Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),
2.15.15. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről,
2.15.16. a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása.

2.16. kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás pályázatát, ellátja a
munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat.
3. Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott önkormányzati
hatáskörök:
3.1. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át a döntési jogkörét az egy
éves időtartamot meg nem haladó közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulás
tárgyában.
3.2. A Képviselő-testület a Budapesti, kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott
hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.3. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (5) bekezdésében meghatározott
hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.4. A kerületi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményezheti bármely
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsághoz benyújtott javaslattal. (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 6. § (1) bekezdés),
3.5. A a társasházak felújítási pályázatot a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi
Bizottság írja ki. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázaton való részvétel feltételeit és
módját, valamint a pályázatok elbírálásának szabályait. (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés),
3.6. A partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetés során az el nem fogadott
véleményeket és azok indokolását a polgánnester a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti.
A Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és
el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell. (a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkonnányzati rendelet 4. § (1) bekezdés, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.)
Korm.rendelet 30. § (10) bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés,
43/A. § (8) bekezdés),
3.7. Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (a közösségi együttélés alapvető
szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013
(V. 31.) önkonnányzati rendelet 12. § (1) bekezdés),
3.8. A pályázatot a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság évente két
alkalommal bírálja el. (az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pont),

3.9. A képviselő-testület megállapítja a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét, a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
3.10. A jelen rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet továbbá helyi önkormányzati rendeletben
rögzített pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet szabályozó eltérő rendelkezések esetét kivéve - a
támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem
esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
3.11. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok, kivételével - a polgármesterre ruházza át a döntési
jogkörét a három hónapot meg nem haladó közterület-használat ügyében.
3.12. Kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást,
gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásokat,
lakossági várakozási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási
hozzájárulást (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület
közterületem a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról
szóló 24/2011. (X. 28.) önkonnányzati rendelet 7. § (1) bekezdés).
3.13. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét azon közterület-használati
ügyekben, amelyekben jogszabály a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásban előírt
határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt ír elő.
4. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
4.1. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés),
4.2. A R. 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megterheléséről, bérleti
vagy a használati jogának átengedéséről - a (3) bekezdésben és a 18. §-ban foglalt kivétellel - 20
millió forint értékhatárig a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, ezen értékhatár felett a
Képviselő-testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkonnányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),
4.3. A R. 4. § b) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés),
4.4. A társaság legfőbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapitó
okirat (alapszabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság
gyakorolja (Budavári Önkonnányzat Képviselő-testületének az Önkonnányzat vagyonáról, a

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Önkonnányzati rendelet
19.§).
4.5. Az önkonnányzati üzleti vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba apportként történő bevitele
tekintetében a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartósan önkormányzati tulajdonban
lévő üzleti vagyon esetében a Képviselő-testület határoz. A rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szabadon felhasználható üzleti vagyonnak minősülő, társasházi közös tulajdon
esetében az Önkonnányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg, a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság . (Budavári Önkonnányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése) pont),
4.6. Az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forintot meg nem
haladó értékű vagyontárgy esetében a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió
forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés),
4.7. A R. rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről - ide nem értve az
ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó értékű
vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a
Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a
Képviselő-testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés),
4.8. az önkonnányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:
4.8.1. hozzájárni a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez, ha a lakás bérlőjét az
önkormányzat vagy jogelődje jelölte ki,
4.8.2. kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,
4.8.3. üres lakás értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait,
4.8.4. kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,
4.8.5. megállapítja az üres helyiségpályázatok részletes szabályait,
4.9. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki a szociális bérletként bérbe adható
lakásokat, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkonnányzati rendelet 9. § (3) bekezdés),
4.10. A pályázatot a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság írja ki. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés),
4.11. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére vagy érvénytelenségére történő
utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előteijesztést készít a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság részére javaslattétel céljából. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a
pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat
nyertesére, valamint annak a három következő pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a
soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra bérleti szerződés köthető, (az önkormányzat

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkonnányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),
4.12. A bérlőtársi szerződés megkötéséről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdés),
4.13. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról - a bérlő, illetve a bérlőtársak kérelmére - a
Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkonnányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 59. § (4) bekezdés),
4.14. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan
idejű bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn
jogszabályban meghatározott kizáró feltételek, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkonnányzati
rendelet 60. (1) bekezdés),
4.15. Lakás bérleti joga a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával kizárólag
másik lakás bérleti jogára, illetőleg tulajdonjogára cserélhető, (az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 61/A §)
4.16. A tartósan önkormányzati tulajdonban lévő üzleti vagyon körébe vont, az elidegenítési körből
kivett, külön tételesen felsorolt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonba tartozó helyiségek bérbeadásáról a Képviselő-testület, más helyiségek bérbeadásáról a
Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban együttesen: Bérbeadói jogok gyakorlója)
dönt. (az önkonnányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés),
4.17. A helyiség bérbeadására azzal köthető bérleti szerződés aki a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi
Bizottság döntése alapján versenyeztetés nélkül bérleti jogot kapott, (az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.
23.) önkormányzati rendelet 66. § (I) bekezdés f) pont),
4.18. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság pályázatkiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján
dönthet a helyiségnek határozott - egy évnél nem hosszabb — időre történő bérbeadásáról, (az
önkonnányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont 68. § (2)
bekezdés),
4.19. A helyiség bérletére bérlőtársi jogviszony a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság
döntésével akkor létesíthető, ha a bérlő és a bérlőtárs a jogviszony létesítésében megállapodtak,
továbbá vállalják a rendelet szerint megjelölt bérbeadói hozzájárulás feltételeinek teljesítését, (az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdés),
4.20. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiséget a
bérleti szerződésben rögzítettől eltérő célra használja, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 80. § (1) bekezdés).

4.21. A helyiség bérleti jogának átruházása, valamint cseréje iránti kérelemről a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában állő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 81. § (5)
bekezdés),
4.22. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi
döntéseket a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság elé és gondoskodik szükség szerint az előterjesztés szakmai koordinációjáról a
(4).(6) bekezdésben foglaltak szerint, (az Önkonnányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés),
4.23. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása, - az SZMSZ szerint
illetékes szakmai bizottság véleményének előzetes kikérését követően - a polgármester feladatkörébe
tartozik, (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkonnányzati rendelet 16. § (1) bekezdés).
4.24. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlójaként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli, akkor a tulajdonosi,
bérbeadó jogok és kötelezettségek a Bizottságot (a továbbiakban: bérbeadó) illetik, illetve terhelik.
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkonnányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.
23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
4.25. Gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről, vizsgálja a
vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét.
4.26. Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat.
4.27. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi programok,
rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú. legfeljebb 48 óra időtartamra szóló bérbeadásáról
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.)
önkormányzati rendelet 66. § (2) )
5. Az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott önkormányzati hatáskörök:
5.1. Az R. 13. § (2) bekezdése szerint az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság - egyedi
kérelem alapján - méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat. (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a jármüvei várakozás díjának és a
várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet
4. §),
5.2. A kérelmet az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.)
önkonnányzati rendelet 4. § (2) bekezdés).

4. melléklet a

/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv alapításának az adatai
I. A Budavári Polgármesteri Hivatal azonosító adatai
1. Adószám: 15501002-2-41
2. KSH statisztikai számjel: 15501002-84! 1-325-01
3. Törzskönyvi azonosító száma (PÍR): 501002
4. Államháztartási egyedi azonosító szám: 729039
5. Alapításának az időpontja: 1990. szeptember 30.
6. Alapító okirata száma, kelte: 501002/2016/2
7. Irányító szerv megjelölése: Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat képviselő-testülete
II. Általános munkarend
Hétfő: 8:00- 18:30 óra,
Kedd: 8:00 - 16:00 óra,
Szerda: 8:00 - 16:30 óra.
Csütörtök: 8:00 - 16:00 óra.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra.
II. Az általános ügyfélfogadási rend
Hétfő: 14:00- 18:30 óra,
Szerda: 8:00 - 16:30 óra
Péntek: 8:00 - 12:00 óra

5. melléklet a /2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A Képviselő-testület a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló .18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet szerinti eljárása során a nem az ügy
érdemben meghozott döntés hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozó e rendeletben, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott ügyekben az eljárás során hozott egyéb döntések meghozatalára.
3. A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX. 27.) önkormányzati
rendeletben foglalt feladatok tárgyában a jegyzőre ruházza át a hatáskörét.

2. melléklet
Indok lás
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelethez

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
43. § (3) bekezdése szerint ,,[a] képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét, a polgánnester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdijukról”.
A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendeletében határozza meg. A szervezetalakítási szabadság gyakorlása és a működés rendjének a
megállapítása az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabályok adta kereteken belül
lehetséges.
A Mötv. elsődlegesen felsorolja a fontosabb tartalmi elemeket, de részletes rendelkezéseiben a
szabályozás kereteit is megfogalmazza. A Mötv. általános szabálya szerint a képviselő-testület a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben köteles rendelkezni:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről,
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról,
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről,
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének
fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről,
e) a nyilvánosság biztosításáról,
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról,
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról,
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről.
i) a közmeghallgatásról,
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól,
k) ajegyzőnek ajogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről, valamint
1) a képviselő-testület bizottságairól.
A képviselő-testület szervezetét és működését jelenleg a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A hatályos rendelet módosítására
számos alkalommal sor került. E módosítások jelentős részben a hatásköri változások következtében
merültek fel, valódi tartalmi változásokra alig került sor, ha mégis, az esetenként inkább nehezítette,
mint könnyítette a jogalkalmazást.

A hatályos rendelet alapos felülvizsgálatra szorul. Részben azért, mert feleslegesen vagy pontatlanul
ismétli a törvényi szabályokat, másrészt, fontos, eljárási szabályok és garanciák hiányoznak a
rendeletből, ami a gyakorlatban sok problémát okozott. , Több területen egyértelműbb, más helyütt
sokkal részletesebb megfogalmazásra van szükség.
A felülvizsgálat szigorú megközelítése: a törvényesség, valamint a jogszabályszerkesztés jogszabályi
követelményeinek a betartása. Fontos szempont az alkalmazhatóság megkönnyítése és a képviselői
jogok teljes és minél egyszerűbb érvényesíthetőségének a biztosítása.
A Mötv. a szervezeti és működési szabályzat tartalma tekintetében részletesebb követelményeket is
megfogalmaz, amelyet a Javaslat minden tekintetben érvényesít. Ezek a törvény rendelkezéseinek a
sorrendjében a következők:
• az önkonnányzati képviselő: a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát [32. §
(2) bekezdés a) pontja];
• e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított
tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában
meghatározottak alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja [33. §];
• az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni, ha ez nem
lehetséges, az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra
jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni
[37. §(1) bekezdése];
• a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi [39. § (3) bekezdése];
• a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú,
de évente legalább hat ülést tart [44. §];
• a képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, a polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési
szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról [45. §];
• a nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik [48. §
(2) bekezdése];
• a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára,
továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
esetekben, s a név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezik [48. § (3) bekezdése];
• a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást
tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben [48. § (4) bekezdése];
• a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit [49. § (2) bekezdése];

• minősített többség szükséges a Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati
képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői
megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés
elrendeléséhez [50. §];
• az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni [51. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza; a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározottakat [52. § (1) bekezdés n) pontja];
• a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és
bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész
tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják [53. § (1)- (3) bekezdése];
• a képviselő-testület az érdemi tevékenysége elősegítése érdekében meghatározhatja az egyes
napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, korlátozhatja az
ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét [53. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, - a
bizottságok tagjainak számát, - a bizottságok feladat- és hatáskörét, - működésük alapvető szabályait
[57. § (1) bekezdése];
• a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság
végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről [57. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság
állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek [59. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - valamely
településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat)
hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból [62. §
(1) bekezdése];
• ha a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat
[68. § (2) bekezdése];
• a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek
kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben [68.
§ (3) bekezdése];
• a polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le,
amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő
testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére juttatja el [69. § (2)
bekezdése];

• a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok
ellátásának módjáról [82. § (3) bekezdése];
• a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselőtestület a
szervezeti és működési szabályzatában feltünteti [84. § (2) bekezdése].
A Javaslat garanciális módon biztosítja a politikai nyilvánosság kiteljesítését, mivel megteremti a
napirend előtti felszólalásjogintézményét, valamint kötelezővé teszi a közérdekű felszólalásokra
vonatkozó időkeret biztosítását. Mindezzel pedig a választópolgárok számára érdekes, őket
közvetlenül érintő kérdések tekintetében megteremti a képviselői jogoknak a korábbiaknál szélesebb
körű éivényesítését.
A Javaslat értelemszerűen nem a Mötv. logikai sorrendjét követi. Szerkezetében a szervezeti
szabályokat a működés rendje és ezekhez kapcsolódóan az általános rendelkezésekhez szorosan hozzá
tartozó vagy az azoktól eltérő - speciális - szabályok követik egymást. A Javaslat a tartalmilag
összetartozó részeket fejezetekbe, azon belül alcímekbe foglalja.

3. melléklet
Hatásvizsgálat
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Átláthatóbbá, transzparensebbé válik a
képviselő-testület és az önkormányzat működése, javul a társadalmi részvétel lehetősége. A
bizottságok létszáma csökken, ezzel a működés költséghatékonyabbá válik.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: Az önkormányzat deklarálta a fenntartható
működést, döntései során ezt szem előtt tartja. A javaslat elfogadásának egészségügyi
következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A javaslat az adminisztratív terhek
tekintetében nem hoz számottevő változást.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A képviselő
testület felülvizsgálta a hatályos szervezeti és működési szabályzatát, ennek megfelelően új rendelet
megalkotását tartotta szükségesnek.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Előterjesztői módosító indítvány
a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. szeptember 29.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. szeptember 29-i képviselő-testületi ülés

1. napirendi pontjának 1. számú mellékletéhez az

alábbi előterjesztői módosítást nyújtjuk be.
A rendelet tervezetének 7. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel kerüljön elfogadásra:
„7. § (1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ, aki feladatát társadalmi megbízatásban
látja el."
A rendelet tervezetének 46. § (5) bekezdése az alábbi szöveggel kerüljön elfogadásra:
„(5) A bizottság ülését a bizottság elnökének 8 napon belüli időpontra össze kell hívnia a
polgármester, az alpolgármester, a képviselők vagy a bizottsági tagok egynegyedének az
indítványára. Az indítványt a bizottság elnökéhez kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a
döntésre vonatkozó határozatijavaslatot."
A rendelet tervezetének 50. § (1) és (2) bekezdése az alábbi szöveggel kerüljön elfogadásra:
„50.§ (1) A nem képviselő bizottsági tag az gyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény (továbbiakban Vnytv.) szerinti és jelen rendeletben meghatározottak szerint
nem nyilvános vagyonnyilatkozat tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók
jövedelmi,

érdekeltségi

és

vagyoni

helyzetéről

továbbá

kezdeményezi

felvételét

a

köztartozásmentes adózói adatbázisba.
(2) A nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: érintett) a megválasztását követően a Vnytvben meghatározottak szerinti időközönként és tartalommal köteles vagyonnyilatkozatot tenni."
A rendelet tervezetének 52. § (4) bekezdése az alábbi szöveggel kerüljön elfogadásra:
„(4) A képviselő legfeljebb kétperces felszólalásában teheti fel a kérdést a kérdezettnek, amelyre
a kérdezett legfeljebb kettő percben válaszol, vagy 30 napon belül írásban adja meg a választ. A
képviselői kérdés és az írásbeli válasz képviselők részére történő eljuttatásáról a polgármester
gondoskodik."
A képviselő-testület

1. napirendi pontjának 2. számú mellékletéhez az alábbi előterjesztői módosítást

nyújtjuk be. A melléklet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni."
A Képviselő-testület az előterjesztői módosítással érintett tartalommal szavaz az előterjesztésről, mivel
az előterjesztői módosítás az előterjesztés részévé válik.

Budapest, 2022. szeptember 26.

Előterjesztői módosító indítvány
a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. szeptember 29.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. szeptember 29-i képviselő-testületi ülésének 1. napirendi pontjához korábban benyújtott
előterjesztői módosításokkal és a tegnap este 22 órakor érkezett törvényességi észrevételek alapján
tett javításokkal egységes szerkezetbe foglalt előterjesztésünket ismételten benyújtjuk a Képviselő
testület elé. A változtatásokat a könnyű és gyors átláthatóság kedvéért kihúzással és színkiemeléssel
jelöljük. A törvényességi észrevétel 2.1 pontjával azonban nem értünk egyet, a tévesen hivatkozik az
Mötv. 58. § (2) bekezdésére az alábbiak miatt:
Az Mötv. 32. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a képviselő a képviselő-testületi ülésen
kezdeményezheti rendelet megalkotását. Az Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
rendeletben határozza meg a szervezeti és működési szabályzatát. Az Mötv. 57. (1) bekezdése alapján
az SZMSZ-ben határozza meg a bizottságait, a bizottságainak számát, feladat és hatáskörét. Az SZMSZben meghatározott bizottságok személyi összetételére a polgármester tesz javaslatot, figyelemmel
azonban az Mötv. 9. §-ban foglaltakra, azaz minősített többség esetén a személyi összetételre a
képviselő-testület is javaslatot tehet. A jegyző asszony által hivatkozott 58. § (2) bekezdése abban az
esetben áll fenn, amikor az SZMSZ-ben már meghatározott bizottságok létszámát és személyi
összetételét módosítani kívánja a testület, de jelen esetben egy új SZMSZ megalkotása és új
bizottságok létrehozásáról van szó, amelyre azonban bármely képviselő jogosult előterjesztést tenni.
Ha a jegyző asszony értelmezése lenne helytálló, akkor - tekintve, hogy az SZMSZ kötelező tartalmi
eleme a bizottság létszámának meghatározása- kizárólag a polgármester lenne jogosult SZMSZ
előterjesztésére, amely nyilvánvalóan sem az Alaptörvényből, sem az Mötv-ből nem vezethető le. Ami
viszont az Mötv-ből levezethető, hogy a bizottságok megválasztását követően a polgármesternek elő
kell terjesztenie a bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatát, eltérő esetben mulasztásos
törvénysértést követ el.
A hatályos SZMSZ szerint a jegyző az ülésen is tehet, illetve köteles tenni olyan javaslatot, amellyel az
előterjesztés törvényességét biztosítja, a napirenden lévő rendelettervezetek ilyen módon történő
módosítására több esetben sor került, így kérjük Jegyző asszonyt, hogy szakmai javaslatait a napirend
tárgyalásakor az érdemi vita során tegye meg. A 3. pontban tett észrevétel kapcsán az előterjesztői
szándék az, hogy az átruházott hatáskörök a folyamatban lévő ügyekben is kerüljenek alkalmazásra.
A Képviselő-testület az előterjesztői módosítással érintett tartalommal szavaz az előterjesztésről, mivel
az előterjesztői módosítás az előterjesztés részévé válik.
Budapest, 2022. szeptember 26.

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotásáról
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nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztők:

Tímár Gyula,

dr. Sándor Péterné,

dr. Patthy Szabolcs,

Gulyás Gergely Kristóf,

Marschall Máté,

Varga Dániel

Zsitnyák János

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi önkormányzat a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról
és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;

g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen

megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Az elmúlt több mint két és fél évben a képviselő-testület SZMSZ több alkalommal módosításra került.
A jelenlegi módosítás célja a kiegyensúlyozottabb munkafeltételek és hatékonyabb, átláthatóbb
működés megteremtése. A testületi-ülések vezetésével és működésével kapcsolatos hiányosságokra
korábban a Kormányhivatal is felhívta a Polgármester asszony és a Jegyző asszony figyelmét is, ezért
vált szükségessé a jelenlegi rendelet teljeskörű felülvizsgálata. A nagy számú módosításra és a
Bizottságok újraszervezése miatt nem módosításra, hanem egy teljesen új rendelet megalkotására
teszünk javaslatot. A bizottsági struktúra átalakításánál a hatékony és szakszerű működés mellett a
tagok számának csökkentésére is törekedtünk, így a bizottságok költséghatékonysága is biztosított.
Néhány fontosabb módosítást kiemelve:
Pontosításra kerül a bizottságok és a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó
határidő. A költségvetési rendelet kiemelt szerepét, fontosságát jelezve több időt ad a képviselők
felkészülésére. Szabályozza a rendes ülés napirendjére felvehető sürgősségi előterjesztések feltételeit,
továbbá a rendkívüli ülés napirendjére felvehető előterjesztéseket. Pontosítja az ülés vezetésére és a
napirendi pont tárgyalásának menetére vonatkozó szabályozást. Eltörli azokat a jogsértéseket,
korlátozásokat, amelyek a kérdés feltevésével, az interpellációval kapcsolatban a képviselők
véleménynyilvánítási szabadságát korlátozzák.
A rendelet elfogadása a költségvetésben többlet kiadással nem jár.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és annak mellékletét képező, önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../2022.
(IX.29.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
A rendelet tervezett kihirdetése: 2022. szeptember 29. óra perc.
Budapest, 2022. szeptember 19.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI
1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1. melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
/2022. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az önkormányzat rövidített elnevezése: Budavári Önkormányzat.
(3) Az önkormányzat székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.budavar.hu.
(5) Az önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).
2. § Az önkormányzat alaptevékenységének a kormányzati funkció szerinti megjelölését, valamint az
önkormányzat önként vállalt feladatainak a meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat jelképei
3. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
(2) Az önkormányzat címere: vörös pajzsban lebegő, háromtornyú arany vár, kétfelé nyitott kapuval,
félig leeresztett vasráccsal. A pajzson a Szent Korona nyugszik.
(3) Az önkormányzat zászlaja: egymás alatt elhelyezett vörös-arany vörös-arany, vörös-arany, vörös
sávos zászló.
(4) Az önkormányzat jelképei használatának a rendjét, valamint az önkormányzat által alapított
elismeréseket és adományozásuk rendjét a képviselő-testület önálló rendeletekben szabályozza.
3. Az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatai
4. § (1) Az önkormányzat hazai és külföldi önkormányzattal vagy más szervezettel a képviselő-testület
döntése alapján együttműködési megállapodást köthet.
(2) A hazai vagy külföldi önkormányzattal, illetve más szervezettel történő kapcsolat felvételére a
polgármester jogosult. A megállapodás megkötésére a képviselő-testület döntésének megfelelően
kerülhet sor.

II. Fejezet
A képviselő-testület és szervei
4. A képviselő-testület
5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzati választásokon megválasztott 14 helyi önkormányzati
képviselőből és a megválasztott polgármesterből áll.
5. A polgármester és az alpolgármester()
6. § (1) A polgármester a tisztségét főállású polgármesterként látja el.
(2) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket, valamint
önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ, aki feladatát társadalmi megbízatásban látja
el.
(2) Az alpolgármester feladat- és hatáskörét, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó egyes
ügyek kiadmányozásának a rendjét a polgármester normatív utasításban állapítja meg.
6. A bizottságok
8. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Gazdasági és Jogi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van,
b) Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő
tagja van,
c) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem
képviselő tagja van,
d) Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja
van,
e) Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő
tagja van,
f) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van.
(2) A Gazdasági és Jogi Bizottság a képviselő-testület
a) a beszerzésért és közbeszerzésért,
b) a gazdasági ügyekért,
c) a jogi ügyekért,
d) a költségvetésért, valamint
e) a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért

felelős bizottsága.
(3) A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a képviselő-testület
a) a helyi értékvédelemért,
b) az egészségügyért,
c) a szociális ügyekért,
d) a civil kapcsolatokért,
f) a közművelődésért,
g) a köznevelésért,
h) a kultúráért, valamint
j) a sportért
felelős bizottsága.
(4) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a képviselő-testület
a) a közterület-használatért,
b) a környezetvédelemért,
c) a településfejlesztésért,
d) a településképért,
e) a településrendezésért
felelős bizottsága.
(5) A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a képviselő-testület
a) a vagyongazdálkodásért,
b) a műemlékvédelemért,
c) a beruházásért,
d) a lakásügyért, valamint
e) helyiség-gazdálkodásért
felelős bizottsága.
(6) Az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság a képviselő-testület
a) egyházi kapcsolatokért,
b) nemzetiségi ügyekért
c) a közbiztonságért,

d) a közrendért valamint

e) az idegenforgalomért
felelős bizottsága.

(7) A Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság a képviselő-testület
a) az átláthatóságért, valamint
b) az összeférhetetlenségi ügyekért
felelős bizottsága.
9. § (1) Az állandó bizottságot a bizottság elnöke képviseli. A képviselő-testület az elnök
akadályoztatása esetére a helyettesítésére a bizottság tagjai közül alelnököt választ.
(2) A képviselő egyidejűleg több állandó bizottságnak is a tagja lehet, de csak egy állandó bizottságnak
lehet az elnöke. Az állandó bizottság elnöke a bizottság munkájáról, különösen a képviselő-testület által
átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente köteles a képviselő-testületnek beszámolni.
(3) A képviselő-testület által az állandó bizottságra átruházott feladat- és hatásköröket a 3. melléklet
tartalmazza.
(4) Az állandó Bizottságok a működésük részletes szabályait a saját ügyrendjükben határozzák meg a
jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban.
10. § (1) A képviselő-testület egyes feladatokra a feladat elvégzésének időtartamáig ideiglenes
bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottságokra a rendes bizottságra vonatkozó szabályok az
irányadóak. Az ideiglenes bizottság a rábízott feladat elvégzéséről beszámol.
(2) Az ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló határozatban rendelkezni kell az ideiglenes bizottság
a) elnevezéséről,
b) feladatköréről,
c) létszámáról: elnökéről és legalább két tagjáról,
d) működésének sajátos, az állandó bizottság működésétől eltérő szabályairól.
(3) Az ideiglenes bizottság képviseletére, összehívására, a bizottsági ülés levezetésére, a
határozatképességére és a határozathozatalra, a jegyzőkönyv tartalmára, valamint a döntésének a
végrehajtására egyebekben az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
7. A tanácsnok
11. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 34. § ban foglaltak szerint a települési képviselők közül
testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnokot választ. A tanácsnok felügyeli az Önkormányzat
meglévő testvérvárosi kapcsolatait, javaslatot tehet további testvérvárosi kapcsolat létesítésére, a
költségvetés elfogadásáig összeállítja a következő év testvérvárosi programjait. A tanácsnok
tiszteletdíját az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati
rendelet tartalmazza.
(2) A tanácsnok a feladatkörében eljárva képviselheti az önkormányzatot, neve mellett használhatja a
feladatkörének megfelelő tanácsnok elnevezést, véleményezheti a feladatkörébe tartozó képviselő
testületi előterjesztéseket.

(3) A tanácsnok szükség szerint, de legalább évente egyszer a feladata ellátásáról beszámol a képviselő
testületnek.
(4) A tanácsnok megbízatását a képviselő-testület visszavonhatja. A tanácsnok e megbízatásáról írásban
lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani, amelyhez nem
szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.
8. A képviselő-testület hivatala
12. § (1) Az képviselő-testület hivatalt hoz létre önkormányzat működésével,—valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek a hivatalos elnevezése: Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
(2) A Polgármesteri Hivatal rövidített elnevezése: Budavári Polgármesteri Hivatal.
(3) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal főosztály jogállású irodákra és osztály jogállású csoportokra, valamint
titkárságokra tagozódik. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat
költségvetési rendelete határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendjét, a szervezeti egységek feladatait- a jegyző
előterjesztése alapján a képviselő-testület határozza meg, illetve hagyja jóvá.
(32) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervi adatait, alaptevékenysége kormányzati funkció
szerinti megjelölését, általános munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét a 4. melléklet határozza meg.
(43) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezet tekintetében alapítói és tulajdonosi jogokat nem
gyakorol.
(54)A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat, a vállalkozási tevékenységének a
felső határa az engedélyezett éves kiadási előirányzatának az 5%-a.
9.A jegyző és az aljegyzők
14. § (1) A Polgármester az Mötv. 82. § (1) bekezdésében foglaltak szerint és időre jegyzőt nevez ki.
(2) A jegyző ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében és az önkormányzat rendeleteiben ráruházott
feladatokat és jogköröket. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő testület bizottságai és a
nemzetiségi önkormányzatok ülésein.
(31) A képviselő közérdekű ügyben a jegyzőn keresztül kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal
intézkedését.
(4) Amennyiben a jegyző a képviselő-testületnek vagy a bizottságnak az ülésén szóban jelzi, hogy
polgármesternek, és az alpolgármesternek, ha hogy döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést
észlel, a testületi ülésen tett észrevételét a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni kell. A jegyző a
jogszabálysértés jelzésével egyidejűleg érdemi javaslatot fogalmaz meg a jogszabálysértés orvoslására.
(5) A Polgármester a jegyző javaslatára, helyettesítésére és munkájának segítésére az Mötv. 82. § (1)
bekezdése szerint két aljegyzőt nevez ki. Az aljegyző a jegyző utasításai alapján látja el feladatát.

(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a
polgármester a jegyzői feladatok ellátásával legfeljebb hat hónap időtartamra a Polgármesteri
Hivatalnak a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselőjét bízza meg.
15. § A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat- és hatásköröket az 5. melléklet
tartalmazza.
III. Fejezet
A képviselő-testület működésének részletes szabályai
10. A képviselő-testület ülésezési rendje
16. § (1) A képviselő-testület évente legalább hat ülést tart két ülésszakban: február 1-jétől június 30ig, valamint szeptember 1-jétől december 20-ig csütörtöki napon 9 órai kezdettel.
(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni az Mötv. 44. §-a szerinti indítvány esetében. A
polgármester rendkívüli ülést hívhat össze, amennyiben a képviselő-testületnek a hatáskörébe tartozó
ügyben haladéktalanul döntenie kell. Rendkívüli ülés ülésszakon kívül is tartható.
17. § (1) A képviselő-testület a rendes üléseinek a várható időpontjáról, az egyes ülésekre tervezett
napirendi pontok tárgyáról, és az előkészítésben közreműködő bizottságokról a következő évre
vonatkozóan december 20-ig munkatervet fogad el.
(2) A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kér:
a) a települési képviselőtől,
b) a bizottságtól,
c) a tanácsnoktól,
d) a települési nemzetiségi önkormányzattól,
e) a jegyzőtől,
f) az önkormányzati intézmény vezetőjétől.
11. A képviselő-testület ülésének összehívása
18. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester-hívja
össze az az Önkormányzat székhelyére kell összehívni. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más
körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése a székhelyen kívül, Budapest Főváros I. kerület
közigazgatási területén belül máshová is összehívható.
(2) Amennyiben az Mötv. 45. § szerint megvalósul A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség(ek)
egyidejű betöltetlensége vagy a polgármester és az alpolgármester tartós és együttes akadályoztatása, a
testületi ülést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke hívja össze.
(3) A Képviselő-testület ülését az írásbeli meghívónak az Önkormányzat honlapján történő
közzétételével, és a meghívottak részére elektronikus úton történő megküldésével kell összehívni. A
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét és kezdési időpontját, a tervezett napirendi pontokat, a
napirend tárgyalásának módját (nyílt/zárt ülés) és az előterjesztők nevét. A meghívóhoz mellékelni kell
a tervezett napirendi pontok írásbeli előterjesztését. A zárt ülés anyagát a Képviselő-testület tagjain
kívül azok részére kell megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

(4) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azokat a képviselők és a
meghívottak az ülés időpontját megelőzően legalább 7 nappal megkapják. Az Önkormányzat éves
költségvetési rendeletének megalkotására irányuló előterjesztést - az éves költségvetési rendelet
módosításáról szóló előterjesztés kivételével - az ülés időpontját megelőzően legalább 10 nappal kell
kézbesíteni.
(5) A rendkívüli ülésre a meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a
képviselők és a meghívottak az ülés időpontját megelőzően legalább 3 nappal megkapják.
(6) A képviselő-testület üléséről a lakosságot :
a) a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, és
b) az önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételével
kell tájékoztatni.
12. Az ülésre meghívandók köre
19. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) az alpolgármestert, a képviselőt,
b) a jegyzőt, az aljegyzőt,
c) a kerület egyéni országos választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőjét,
d) a Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztost
e) a könyvvizsgálót,
f) a kerületben megválasztott települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,
g) az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetőjét,
h) a kerületi rendőrkapitányt,
i) az illetékes tankerületi központ igazgatóját,
j) a fővárosi kerületi hivatal vezetőjét,
k) azt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett társadalmi szervezetet, amely
valamely napirend előkészítésében részt vett, vagy annak a nyilvános társadalmi vitájában
véleményt nyilvánított,
l) a kerületi médiumok képviselőit,
m) a Budapest I. Kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség-, és Természetvédő
Egyesület elnökét.
(2) Az (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott meghívottak közül az Mötv.-ben meghatározottakon
túl a c)-g) pont szerinti meghívott az ülésen tanácskozási joggal vesz részt, a c)-d) pontban
meghatározottaknak a képviselői asztalnál, a képviselőkkel azonos feltételekkel kell helyet és
hozzászólást biztosítani.

(3) Az (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott meghívottak közül a h)-j) pont szerinti meghívott az
ülésen az őt érintő napirendi pont tárgyalásánál rendelkezik tanácskozási joggal.
13. A képviselő-testületi ülés napirendje
20. § (1) A Képviselő-testület ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot. A javaslat alapján
a napirendeket a Képviselő-testület állapítja meg. Eltérő indítvány hiányában a napirendek sorrendje:
a) képviselői kérdések, interpellációk,
b) rendeletalkotásra irányuló előterjesztések,
c) határozathozatalt kezdeményező előterjesztések,
d) zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont vagy pontok,
e) a polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról és tájékoztatója
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, közlemények.
(2) A rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet felvenni, amelyet az ülés tervezett
időpontját megelőző nyolcadik napon 12 óráig a polgármesternek papír alapon vagy elektronikusan
benyújtottak.
(3) Az ülés napirendi javaslatán szereplő napirendek tárgyalási sorrendjének a megváltoztatására vagy
valamely napirend törlésére a napirend elfogadásáig bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a
képviselő-testület vita nélkül dönt.
(4) Nem tehető javaslat olyan napirendi pont törlésére, amely a képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik, és jogszabály által meghatározott határidőhöz vagy határnaphoz kötött döntési
kötelezettség teljesítéséről szól.
21. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a bizottságok, a képviselők és a jegyző javasolhatják a
képviselő-testületnek valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősséggel történő
megtárgyalását. Az ülés napirendjére sürgősségi javaslat alapján olyan előterjesztés vehető fel, amelyet
az előterjesztés benyújtására jogosult a benyújtási határidőt követően, de legalább az ülést megelőző
második nap 12 óráig papír alapon vagy elektronikusan a polgármesterhez benyújtott. A sürgősség okát
az előterjesztésben az előterjesztőnek meg kell jelölnie, továbbá azt a képviselő-testület ülésén a
sürgősségi javaslat napirendre vételéről szóló döntés előtt legfeljebb egy percben megindokolhatja.
(2) Ha a képviselő-testület a sürgősségi javaslatot elfogadta, az előterjesztést a napirendre fel kell
vennie, és meg kell határozni a tárgyalási sorrendjét is. A képviselő-testület az ülés napirendjeit a
módosított és elfogadott napirendi sorrendben tárgyalja, amelyet az ülésvezető ismertet.
(3) A kiküldött meghívóban előzetesen javasolt napirendi pontot az előterjesztő a napirendi pont
tárgyalásának a végszavazásáig visszavonhatja.
(4) Amennyiben a feladatok mennyisége indokolja, illetve fontos és sürgős kérdésben a képviselő
testület nem határoz, a polgármester az ülést berekeszti és elrendelheti az ülés másnapi folytatását.
(5) Rendkívüli ülés napirendjére a napirendi javaslatban nem szereplő napirendi pontot nem lehet
felvenni.

14. A képviselő-testület ülésének vezetése
22. § (1) Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:

a) megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja, berekeszti az ülést,
b) előterjeszti a napirendi javaslatot,
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat,
d) hozzászóláskor megadja a szót,
e) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól. A figyelmeztetés eredménytelensége
esetén megvonja a szót,
f) tárgyalási szünetet rendelhet el,
g) biztosítja az ülés zavartalan rendjét.

23. § (1) A képviselő-testület határozatképességét az ülés megnyitásakor meg kell állapítani, és azt az
ülés ideje alatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
(2) Ha az ülés a meghirdetett időpontban és az azt követő 20 percen belül nem határozatképes, az
ülésvezető az ülést nem nyitja meg, és az ülést elnapolja.
(3) Ha a képviselő-testület ülése a megnyitását követően válik határozatképtelenné, az ülésvezető azt
haladéktalanul berekeszti, és legfeljebb 30 perc időtartamra szünetet rendel el. Ha a szünet végéig a
határozatképesség nem áll helyre, az ülésvezető az ülést elnapolja, és kihirdeti az elnapolt ülés új
időpontját.
(4) Az elnapolt ülés időpontja legkésőbb a határozatképtelen ülést követő tizedik nap. Az elnapolt ülés
helyszínéről és időpontjáról a 18. § (3) bekezdésben meghatározottakat meghívó kiküldésével értesíti.
(5) Az elnapolt ülés napirendjéhez módosító indítvány nem nyújtható be.
24. § Az ülés megnyitását követően a képviselőknek és a tanácskozási joggal rendelkezők számára 60
perc időtartamban lehetőségük van kérdések és interpellációk előadására.
25. (1) A képviselő-testület az elfogadott napirendi pontokat egyenként tárgyalja. A képviselő-testület
eltérő döntése hiányában a következő napirendi pont tárgyalását csak akkor lehet megkezdeni, ha az
előző napirendi pontot az ülésvezető lezárta.
(2) A napirendi pontok megtárgyalásának sorrendje a következő:
a) az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság (bizottságok) elnökeinek szóbeli kiegészítése
legfeljebb 3 perc időtartamban;
b) a vita megnyitása, hozzászólások;
c) a vita lezárása, az előterjesztő a határozathozatal előtt legfeljebb kettő percben felszólalhat (a
továbbiakban: zárszó). A zárszót követően további hozzászólásnak a napirend tárgyalása során nincs
helye;
d) az ülésvezető ismerteti az előterjesztő által be nem fogadott módosító javaslatokat;
e) az ülésvezető először a módosító, majd az így módosított teljes előterjesztést teszi fel szavazásra.

(3) A képviselő a napirendi ponthoz összesen nyolc perces időkeretben szólhat hozzá.
(4) A jegyző törvényességi észrevétel céljából
köteles a részére megadni.

az ülésen bármikor szót kérhet, amelyet az ülésvezető

(5) A tanácskozási joggal rendelkező meghívott a napirendi ponthoz összesen öt perc időkeretben
szólhat hozzá.

(6) A képviselő-testület legfeljebb két perc időtartamra a hallgatóság soraiból engedélyezheti a
napirendhez történő hozzászólást.
(7) A vita elhúzódása esetén bármelyik képviselő javaslatot tehet a vita lezárására. A javaslatról a
képviselő-testület vita nélkül dönt. A vita lezárását követően, a javaslat elhangzásáig hozzászólásra
jelentkezetteknek szót kell adni, majd az előterjesztőt megilleti a zárszó joga.
26. § (1) A napirendi ponthoz hozzászólásra a szavazógép használatával kell jelentkezni. A
jelentkezőnek az ülésvezető adja meg a szót.
(2) Szavazógép hiányában a hozzászólásra jelentkező a hozzászólási szándékát kézfeltartással jelzi.
(3) A vita közben személyes megtámadtatás okán, illetőleg értelmezést igénylő kérdésben a helyi
önkormányzati képviselő ügyrendi hozzászólásban észrevételt tehet, amelyet az ülésvezető engedélyez.
15. Az ülésvezető intézkedései a rendfenntartás érdekében
27. § (1) Az ülés zavartalan rendjének biztosítása érdekében az ülésvezető:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,
b) rendreutasítja azt a képviselőt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c) a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti,
d) figyelmezteti azt az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki az ülés rendjét magatartásával zavarja,
ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi,
e) a tanácskozás folytatását akadályozó rendbontás (zavar) esetén az ülést harminc percre
megszakítja.

(2) Az ülés vezetője a képviselőtől vagy az ülésen tanácskozási joggal jelen lévő személytől
megvonhatja a szót, ha
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti magatartást a felszólalása során követi el, és e
magatartásával a rendreutasítás ellenére sem hagy fel,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti második figyelmeztetés ellenére sem tér a tárgyra.
(3) Akitől a (2) bekezdés szerint megvonták a szót, az érintett napirendi pont vitájában a továbbiakban
nem kaphat szót.
(4) Ha a megszakított ülés harminc perc elteltével sem folytatható, az elnök az ülést berekeszti és azt
legkésőbb tíz napon belüli időpontra ismételten összehívja. Az így összehívott ülést a megzavart
napirendi pont ismételt tárgyalásával kell kezdeni.

16. A szavazás módja
28. § (1) Szavazás elrendelése előtt meg kell győződni a képviselő-testület határozatképességéről.
(2) Minősített többséggel történő döntés elfogadásához a képviselő-testület nyolc tagjának az
egybehangzó, a döntési javaslatot támogató szavazatára van szükség.
29. § (1) A szavazás szavazógép alkalmazásával történik, akként, hogy a javaslat mellett „igen”, az
ellen „nem” és a döntéstől való tartózkodás esetén a „tart.” (melynek jelentése tartózkodás) gomb
lenyomását kell megtennie a képviselőknek. Az önkormányzati hatósági hatáskörben történő szavazás

esetén a szavazásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény döntésre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szavazatszámláló gép nem működik, kézfelemeléssel
először a javaslat mellett („igen”), majd ellene („nem”), s harmadsorban a döntéstől való tartózkodásra
szavaznak a képviselők. A szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg.
(2) A képviselő az ülésen a jelenlétének vagy a távozásának az igazolásáról a szavazógép használatával
köteles gondoskodni. Szavazógép hiányában a képviselő érkezését és távozását ügyrendi
hozzászólásként az ülésvezetőnek jeleznie kell.
(3) A szavazás alatt jelen lévő képviselők számába beleszámít az a képviselő is, akinek a jelenlétét a
szavazatszámláló gép rögzítette, az ülésteremben jelen van, azonban nem szavazott.
30. § (1) Szavazni csak személyesen lehet.
(2) Ha a képviselő a szavazás megkezdése előtt az ügyben a személyes érintettségét nem jelentette be
és a szavazásban részt vett, a képviselő-testület a döntés végrehajtását felfüggesztheti, és annak a
meghozatalától számított egy éven belül érvénytelennek nyilváníthatja, valamint új döntést hozhat.
(3) Szavazást a döntési javaslat teljes tartalmáról lehet tartani.
31. § A hozzászólások befejezése után az ülésvezető a vitát lezárja. A szavazás előtt az előterjesztő
nyilatkozik, hogy mely módosító indítványokat fogadja be. Az ülésvezető a szavazás során először a be
nem fogadott módosító indítványokat teszi fel szavazásra, majd miután megállapította, hogy szavazásra
nem bocsátott módosító indítvány már nincs, végszavazásra teszi fel az így módosított döntési
javaslatot.
32. § (1) A képviselő-testület az Mötv.-ben meghatározott indítvány alapján a név szerinti szavazás
elrendeléséről vita nélkül határoz.
(2) Név szerinti szavazás során a jegyző a képviselők nevét abc sorrendben felolvassa, akik egyenként
“igen”, “nem” vagy “tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazásról készült, a
jegyző és a szavazásban részt vett képviselők által aláírt jegyzőkönyv a képviselő-testület üléséről
készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.
33. § (1) Jogszabályban meghatározott eseteken kívül a képviselő-testület titkos szavazást az Mötv.ben meghatározott ügyekben a képviselők egynegyedének az indítványára rendelhet el.
(2) A képviselő-testület titkos szavazást tart:
a) önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése, jogviszonyából történő felmentése és a
fegyelmi ügyében;
b) önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetőjének a jogviszony keletkezése és
megszüntetése ügyében, valamint
c) kitüntetési ügyben.
(3) Titkos szavazás esetén a képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolítására az ülésvezető
javaslatára háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ.
(4) A titkos szavazás a szavazatszámláló bizottság által lebélyegzett szavazólapon, a szavazás
titkosságát biztosító helyen történik. A szavazólap egy döntési javaslatot tartalmazhat.

(5) A képviselő a lebélyegzett és kitöltött szavazólapot a szavazatszámláló bizottság tagjai által a
szavazás megkezdése előtt hitelesített és lezárt urnába helyezi.
(6) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a leadott szavazatokat, megállapítja az érvénytelen és
érvényes szavazatok számát, a szavazás eredményét, és a titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
(7) A szavazatszámláló bizottság által készített jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a szavazás tárgyát,
b) a szavazás helyét és idejét,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét, tisztségét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás során hozott döntéseket,
f) a szavazás eredményét,
g) a szavazatszámláló bizottság tagjainak az aláírását.
IV. Fejezet
Az indítványok, a képviselő-testület döntései
17. Önálló indítványok
34. § (1) A képviselő-testülethez e rendelet keretei között önálló indítványt tehet:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő,
d) a bizottságok,
e) a tanácsnokok a tanácsnoki munkával kapcsolatban,
f) a jegyző.

(2) A képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja az alábbi indítványokat:
a) önkormányzati rendelet tervezete,
b) helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokra vonatkozó önkormányzati határozat tervezete (a továbbiakban:
határozati javaslat),
c) személyi döntést kezdeményező javaslat,
d) beszámoló és tájékoztató, beleértve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
szóló tájékoztatót is.
35. § (1) Az előterjesztés tartalmazza:

a) az előterjesztés benyújtóját,
b) a döntés előzményeit és a döntéshozatal indokait,
c) bemutatja a döntés költségvetési kihatásait, ha elfogadása forrásigénnyel jár, megjelöli a
kiadási előirányzat forrását,
d) az egyeztetési vagy véleményezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó tájékoztatást,
e) a tárgyalás és a döntéshozatal módjára, a döntés elfogadásához szükséges szavazattöbbségre
vonatkozó jogszabályi hivatkozást,
f) a döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot a döntési lehetőségek bemutatásával
g) a határozati javaslatban, amennyiben a határozat végrehajtást igényel, meg kell jelölni a
határozat végrehajtásáért felelős személyt, és a végrehajtás határidejét is.

(2) A rendelettervezet és határozati javaslat előterjesztésében a jegyző törvényességi véleményét a
képviselő-testület napirendre vétele előtt fel kell tüntetni.

18. Nem önálló indítványok
36. § (1) A képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített döntéssel határoz a következő kérdésekben:
a) napirend módosításával összefüggő indítvány,
b) ügyrendi indítvány,
c) sürgősségi indítvány napirendre vétele,
d) név szerinti szavazás elrendeléséről szóló indítvány,
e) titkos szavazás és zárt szavazás elrendeléséről szóló indítvány.
(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott indítvány az ülésen szóban is előterjeszthető.
37. § (1) Az ügyrendi hozzászólás a képviselő-testület ülésének a vezetésével, rendjével összefüggő, a
tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdés, valamint a 26. § (3) bekezdése szerinti
hozzászólás, javaslat.
(2) Ügyrendi hozzászólás céljából a képviselő az ülés során bármikor szót kérhet. Az ügyrendi
hozzászólást az ülésvezető legfeljebb két perc időtartamban engedélyezi.
(3) Ha az ülésvezető megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi, a képviselőtől haladéktalanul
megvonja a szót.
(4) Lezárt napirendi ponthoz, valamint határozathozatal közben ügyrendi hozzászólás nem
engedélyezhető.
19.
A rendeletalkotás

38. § (1) Rendelettervezetet a polgármester, a képviselő és a jegyző terjeszthet elő.
(2) A képviselő által benyújtott, rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítése iránti
kezdeményezést írásban a polgármesterhez kell benyújtani, aki haladéktalanul továbbítja azt a
jegyzőnek. A jegyző gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés
jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek, ezért szükség esetén az előterjesztő
képviselővel egyeztet a módosításokról, érdemi javaslatot fogalmaz meg a jogszabálysértés orvoslására
annak érdekében, hogy az előterjesztés a soron következő testületi ülés napirendjén szerepeljen. A
jegyző által ellenjegyzett képviselői rendelettervezetet a polgármester a napirendi pontok között
szerepelteti.
(3) A polgármester által kezdeményezett, rendeletalkotásra irányuló előterjesztést a kezdeményezés
alapján - a polgármester által meghatározott határidőre -, illetve kezdeményezés hiányában a saját
döntése alapján a jegyző készíti elő, gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a
jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek.
(4) A rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztés a 35. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban
meghatározottakon túl tartalmazza a jogalkotásról szóló törvényben előírt előzetes hatásvizsgálat
eredményét, valamint az arra való utalást is, hogy a javasolt szabályozás összhangban van-e az európai
uniós jogból fakadó kötelezettségekkel. A rendelettervezethez egyidejűleg az indoklást is be kell
nyújtani.
39. § (1) A kerület lakosságának a széles körét érintő szabályozási tervezetet, koncepciót az illetékes
bizottság társadalmi egyeztetésre bocsátja.
(2) A társadalmi egyeztetés a szabályozási koncepciónak az önkormányzat honlapján történő
közzétételével történik. A honlapon bárki számára biztosítani kell az észrevétel, illetve javaslat
megtételének a lehetőségét.
(3) A szabályozási koncepciót úgy kell közzétenni, hogy a véleményezésére legalább 15 nap álljon
rendelkezésre.
40. § (1) A költségvetési rendelet tervezetét a polgármester valamennyi bizottság véleményével együtt
terjeszti be a képviselő-testület ülésére, legalább az ülést megelőző tizedik napon.
(2) A költségvetési rendelethez a képviselő-testület ülését megelőző harmadik nap 12 óráig nyújtható
be módosító indítvány.
(3) A költségvetési rendelet tervezetét a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni. A könyvvizsgáló
véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.
41. § (1) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel valósul
meg. A kihirdetett rendelet elektronikus változatát kereshető formátumban az önkormányzat hivatalos
honlapján is közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzati rendeletnek a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott utólagos
hatásvizsgálatáról a jegyző oly módon tesz eleget, hogy a rendelet alkalmazásának a tényleges
hatásairól legalább kétévente beszámol a képviselő-testület előtt.
20. A határozat
42. § (1) A képviselő-testület normatív és nem normatív határozatairól a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A nem normatív határozatot az elfogadását követő három munkanapon belül az önkormányzat
hivatalos honlapján közzé kell tenni. A zárt ülésen hozott határozat közzététele a nyilvános ülésen
hozott határozatéval azonos módon történik.
(3) A képviselő-testület normatív határozatát az önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok alapján
közzé kell tenni.
21. A módosító indítvány
43. § (1) A döntési javaslatot tartalmazó előterjesztéshez módosító indítványt a határozati javaslat
benyújtására jogosultak nyújthatnak be.
(2) Az előterjesztő által befogadott módosító indítvány az előterjesztés részévé válik.
(3) A módosító indítványt indokolni kell. Ha a módosító indítvány a kiadási költségvetési előirányzat
növelését vagy a bevételi költségvetési előirányzat csökkenését eredményezi, akkor a költségvetési
egyensúly megőrzése érdekében a módosító indítványban meg kell jelölni a szükséges költségvetési
forrás fedezetét.
44. § (1) A módosító indítványt írásban vagy elektronikusan, legkésőbb a képviselő-testület ülését
megelőző nap 12 óráig, a rendeletalkotási javaslat módosítására irányuló módosítási indítványt a
képviselő-testület ülését megelőző második nap 16 óráig kell benyújtani a polgármesterhez.
(2) A képviselő-testület ülésén csak a benyújtott módosító indítványhoz nyújtható be kapcsolódó
módosító indítvány.
22. A jegyzőkönyv
45. § (1) A képviselő-testület üléséről kép- és hangfelvétel - alapján, az Mötv. 52. § (1) bekezdésében
előírtak szerinti tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a A jegyzőkönyv elkészítéséről, a képés hangfelvétel megőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Az ülésről készült jegyzőkönyv a törvényben meghatározott, kötelező tartalmi elemeken kívül
tartalmazza:
a) az ülés megnyitásának a tényleges idejét,
b) a képviselőnek azt a hozzászólását szó szerint, amelynek az ilyen formában történő
jegyzőkönyvezését hozzászólása során külön kérte,
c) a határozathozatal módját,
d) az ülés vezetőjének az ülés vezetése körében tett intézkedéseit,
e) az ülés berekesztésének a tényleges időpontját.
(3) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletét képezi:
a) a meghívó,
b) az aláírt jelenléti ív,
c) az írásos előterjesztés, benyújtott indítvány,
d) a megalkotott rendelet eredeti példánya,

e) a név szerinti vagy titkos szavazásról készült jegyzőkönyv,
f) a jegyző törvényességi észrevétele, amennyiben az írásban rendelkezésre állt,
g) kérdés, interpelláció, valamint az ezekre adott válasz.
(4) A jegyző köteles a jegyzőkönyvet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint az ülést követő 15 napon belül megküldeni Budapest Főváros
Kormányhivatalának. A jegyzőkönyvek és mellékleteik évente történő beköttetéséről és megőrzéséről
a jegyző gondoskodik.

V. Fejezet
23. A bizottságok működése
46. § (1) A bizottságok működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat az e
fejezetben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.
(2) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze úgy, hogy a meghívó és az előterjesztések
legkésőbb az ülést megelőző legkésőbb negyedik napon kézbesítésre kerüljenek.
(3) A bizottság rendkívüli ülést tarthat, az ülés összehívására vonatkozó határidők tekintetében a
képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az elnök akadályoztatása esetén a bizottság ülését az alelnök, az elnök és az alelnök együttes
akadályoztatása esetén a polgármester hívja össze. A bizottság ülését ebben az esetben a bizottság által
az ülés levezető elnökének megválasztott képviselő bizottsági tag vezeti.
(5) A bizottság ülését a bizottság elnökének 8 napon belüli időpontra össze kell hívnia a polgármester,
az alpolgármester, a képviselők vagy a bizottsági tagok egynegyedének az indítványára. Az indítványt
a bizottság elnökéhez kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a döntésre vonatkozó határozati
javaslatot.”
(6) Ha a bizottság elnöke az ülés összehívására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a
bizottság ülését a polgármester hívja össze.
47. § (1) A bizottság köteles napirendjére tűzni azokat az előterjesztéseket, amelyek megtárgyalását
a) a képviselő-testület,
b) a polgármester, az alpolgármester,
c) a képviselő, valamint
d) a jegyző
indítványozza.
(2) A bizottság tagja a bizottság ülésén köteles részt venni. Amennyiben a bizottság tagja hat hónapon
belül a bizottsági ülések több, mint a felén nem vett részt, a bizottság elnökének javaslata alapján a
képviselő-testület dönt az érintett bizottsági tagsága megszüntetéséről.

(3) A bizottság javaslatot tehet külső szakértő igénybevételére. A szakértő megbízásáról, a szakértői
díjról és az elszámolásról a bizottság elnökének javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
48. § (1) Ha a bizottság önkormányzati hatósági ügyben jár el, eljárására az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény szabályai az irányadók.
(2) A bizottság ülésén megfogalmazott kisebbségi véleményt kérésre a bizottsági üléséről készült
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
49. § (1) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az elnök által kijelölt egy
tagja írja alá.
(2) A bizottság üléséről hangfelvételt kell készíteni, amelynek megőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A bizottság döntését a képviselő-testület döntésével azonos módon kell közzétenni.
50. §(1) A nem képviselő bizottsági tag az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény (továbbiakban Vnytv.) 3.§ (3) bekezdése és jelen rendeletben meghatározottak szerint
nem nyilvános vagyonnyilatkozat tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi,
érdekeltségi és vagyoni helyzetéről továbbá kezdeményezi felvételét a köztartozásmentes adózói
adatbázisba.
(2) A nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: érintett) a megválasztását követően a Vnytv-ben
meghatározottak szerinti időközönként és tartalommal köteles vagyonnyilatkozatot tenni

(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumok elektronikusan, számítógéppel is
kitölthető formátumban kerülnek megküldésre az érintetteknek.
(4) A vagyonnyilatkozatot az érintettnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak saját
kezűleg alá kell írniuk. A vagyonnyilatkozatot az érintetteknek személyesen vagy meghatalmazott útján
kell leadniuk.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt helyiségében a jegyző által kijelölt
köztisztviselő(k)nek kell leadni, amelyet az átvevő(k) igazolás kiállításával vesznek át. A
vagyonnyilatkozat leadásával egyidejűleg csatolni kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy saját, illetve
hozzátartozói vagyonnyilatkozatát leadta. Az érintett és hozzátartozója tárgyévben tett
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a
Gazdasági és Jogi Bizottság az érintettnek visszaadja.
VI

. Fejezet

24. A helyi önkormányzati képviselő
51. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) munkájának a segítésére a
Polgármesteri Hivatal irodahelyiséget biztosít.
(2) A képviselő a munkájához az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tiszteletdíjra, valamint természetbeni
juttatásokra jogosult.
(3) A képviselő köteles a megbízatásával járó, törvényben és e rendeletben meghatározott
kötelezettségeit teljesíteni.

(4) Kötelességszegés esetén az önkormányzati képviselőnek az önkormányzati képviselőnek, a
bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról
szóló önkormányzati rendelet alapján megállapított tiszteletdíjat meg lehet vonni vagy csökkenteni
lehet.
(5) A kötelezettségszegés megállapítására bármely képviselő bejelentést tehet a Gazdasági és Jogi
Bizottsághoz. Ha a Bizottság a kötelezettségszegést megalapozottnak találja, a bizottság elnöke döntési
javaslatot is tartalmazó előterjesztést terjeszt a képviselő-testület elé.
(6) A tiszteletdíj csökkentésének mértéke ahhoz az időtartamhoz igazodik, amelyen keresztül a
képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a törvényben meghatározott kötelezettségét
önhibájából nem teljesítette.
(7) A jogkövetkezmény megállapítása alapján a következő hónapban járó tiszteletdíjat
a) elmulasztott, munkaterv szerinti ülésenként a havi tiszteletdíj legfeljebb 50%-ával
csökkenteni lehet, ha a képviselő a képviselő-testületi ülésen, továbbá a képviselő vagy az
állandó bizottság nem képviselő tagja annak a bizottságnak az ülésén, amelynek a tagja, nem
vett részt, vagy az ülésről a berekesztése előtt eltávozott, és a távollétét vagy a távozását
előzetesen nem jelentette be, vagy a távollét indoka nem megalapozott,
b) a havi tiszteletdíj 75 %-ával csökkenteni kell, ha a képviselő a képviselő-testület, továbbá a
képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja az állandó bizottság döntéshozatalában
személyesen érintett, és a személyes érintettségét nem jelentette be.
(8) Az adott hónapban járó tiszteletdíjat mindaddig a 90 %-ával csökkenteni kell, amíg a kötelezett
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésére vagy az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezésére nem került sor.
(9) A tiszteletdíj csökkentésére nincs mód azon képviselő esetében, aki a távollétét legkésőbb az ülés
megnyitásáig a polgármesternek írásban vagy elektronikusan, a távollét alapos indokának a
megjelölésével bejelenti.
(10) A képviselő kötelezettségszegésére vonatokozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell az
állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok tisztségéből eredő kötelezettségek megszegése
esetében is.
25. A kérdés
52. § (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz,
a bizottság elnökéhez a feladatkörükbe tartozó közérdekű ügyben kérdést intézhet.
(2) A kérdést a képviselő-testület ülését megelőző munkanap 12 óráig kell írásban, papír alapon vagy
elektronikus úton a polgármesterhez benyújtani, aki azt haladéktalanul továbbítja a kérdezettnek.
(3) A képviselő-testület ülésén az ülésvezető a napirendi pontok megtárgyalása előtt bejelenti a
benyújtott képviselői kérdéseket. Egy képviselő egy képviselő-testületi ülésre összesen két kérdést
nyújthat be. A kérdéseket a képviselők nevének betűrendi sorrendjében kell feltenni.
(4) A képviselő legfeljebb kétperces felszólalásában teheti fel a kérdést a kérdezettnek, amelyre a
kérdezett legfeljebb kettő percben válaszol, vagy 30 napon belül írásban adja meg a választ. A
képviselői kérdés és az írásbeli válasz képviselők részére történő eljuttatásáról a polgármester
gondoskodik.

(5) A kérdésre viszontválasznak nincs helye.

26. Az interpelláció
53. § (1) A képviselő önkormányzati ügyben a polgármestertől, alpolgármestertől, a bizottság elnökétől,
a tanácsnoktól vagy a jegyzőtől írásban benyújtott interpelláció formájában felvilágosítást kérhet.
(2) Interpellációs szándékát az interpelláció részletes kifejtésével a képviselő legkésőbb a testületi ülést
megelőző második nap 12.00 óráig, írásban nyújthatja be a polgármesternek, aki azt haladéktalanul
továbbítja az interpelláció címzettjének.
(3) Az interpellációról vitát nyitni nem lehet. Az interpellációt a képviselő az ülésen kétperces
időkeretben adhatja elő. Az interpellációra a választ az interpellált háromperces időkeretben adhatja
meg. Az interpellációt egyperces viszontválasz illeti meg, amelyben nyilatkozik arról, hogy elfogadjae a választ.
54. § (1) Ha az interpelláló a választ nem fogadja el, annak elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a választ a Képviselő-testület nem fogadja el, határidő tűzésével az ügyben illetékes
szakbizottságot jelöl ki az interpellációban foglaltak kivizsgálására.
(3) A kijelölt bizottság elnöke köteles a vizsgálat eredményét a kitűzött határidőre a polgármester útján
a képviselő-testület elé terjeszteni.
VII

. Fejezet

Együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal
55. § Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat számára a feladatai ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint megkötött közigazgatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

VIIIv Fejezet
A lakossággal való kapcsolattartás formái
27. A közmeghallgatás
56. § (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, június hónapban közmeghallgatást tart.
Szükség esetén a közmeghallgatás eltérő időpontban is összehívható.
(2) A közmeghallgatás napirendjéhez módosító indítvány, a közmeghallgatásra előterjesztés nem
nyújtható be.
(3) A közmeghallgatás első napirendi pontja a polgármester beszámolója a megelőző közmeghallgatás
óta a kerület lakosságát széles körben érintő önkormányzati döntésekről, eseményekről. A
közmeghallgatás második napirendi pontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározottak (a továbbiakban: felszólalók) számára biztosít kérdés feltevésére és javaslat tételére.
(4) A közmeghallgatáson a felszólalók számára a szót a polgármester az előzetes regisztráció, valamint
az ülésen való jelentkezés sorrendjében adja meg.

(5) A közmeghallgatáson minden felszólaló egy alkalommal kaphat szót legfeljebb három perces
időkeretben.
(6) A felszólaló kérdésére vagy javaslatára a polgármester vagy az érintett képviselő az ülésen
legfeljebb három percben válaszolhat, vagy a felszólaló kérdésére, javaslatára a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott módon kell válaszolni.
(7) A közmeghallgatás helyszínét és időpontját legalább 30 nappal korábban az önkormányzat hivatalos
lapjában, honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat által fenntartott
intézményekben kell közzétenni. A közzétételről a polgármester gondoskodik.
28. A lakossági fórum
57. § (1) A kerület lakossága és a kerületben tevékenységet kifejtő civil szervezetek széleskörű és
közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonásuk érdekében, valamint
véleményük, javaslataik megismerésére a polgármester vagy a képviselő lakossági fórumot tart.
(2) A lakossági fórum összehívását kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a képviselő, valamint
d) ajegyző.
(3) Lakossági fórumot kell összehívni azokban a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő
kérdésekben, amelyekben jogszabály a lakosság véleményének előzetes kikérését írja elő.
(4) A lakossági fórumot a polgármester vagy a képviselő hívja össze, a lebonyolításához szükséges
feltételeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
(5) A lakossági fórum időpontjáról és helyszínéről, valamint témájáról legalább 15 nappal korábban az
önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közleményt közzétenni.
(6) A lakossági fórumra meg kell hívni a választókerületben megválasztott képviselőt, valamint azt, akit
a fórumot kezdeményező indokoltnak tart.
29. A képviselői fogadóóra
58. § (1) A képviselő a saját döntése szerint, de évente legalább hat alkalommal képviselői fogadóórát
tart.
(2) A képviselői fogadóóra meghirdetéséhez, megtartásához a Polgármesteri Hivatal biztosítja a
feltételeket minden képviselő számára azonos feltételekkel.
30. Az önkormányzat fenntartható működése és a nyilvánosság iránti rendelkezései
59. § A képviselő-testület a döntései során a városfejlesztési és környezetvédelmi szempontok kiemelt
figyelmével, a fenntartható gazdálkodás iránti elkötelezettséggel mérlegeli a döntései következményeit,
és ennek megfelelően határozza meg céljait, alakítja ki a kerület lakókörnyezetét.
60. § (1) A képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozatait, valamint az őt a jogállására tekintettel
megillető juttatásokat, telefonszámát, e-mail címét, fogadóórájának időpontját, valamint a munkájáról

évente készített beszámolót az
hozzáférhetővé kell tenni.

önkormányzat hivatalos honlapján kereshető

formátumban

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a honlapról mindaddig nem törölhetőek, amíg a képviselő
és a polgármester jogállása fennáll.
IX. Fejezet
61. § (1) Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én “

“ órakor lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása

A

B

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

4.

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

5.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

6.

031030

Közterület rendjének fenntartása

7.

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

8.

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11.

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

12.

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

13.

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása

14.

062010

Településfejlesztés igazgatása

15.

064010

Közvilágítás

16.

066010

Zöldterület-kezelés

17.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

18.

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

19.

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

20.

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

21.

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

22.

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23.

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

25.

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

26.

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

27.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

28.

101144

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

A

2.

B

29.

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

30.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

31.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

32.

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

33.

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

34.

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

35.

031060

Bűnmegelőzés

36.

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

37.

042180

Állat-egészségügy

38.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

39.

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

40.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

bölcsőde,

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai
A
Feladat

B
A feladat ellátására kijelölt intézmény:

1.

Járóbeteg szakellátás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

2.

Járóbeteg gondozás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

3.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

4.

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás

Budavári Egészségügyi Szolgálat

5.

Képalkotó diagnosztika

Budavári Egészségügyi Szolgálat

6.

Fizikoterápiás szolgáltatások

Budavári Egészségügyi Szolgálat

7.

Egynapos sebészet

Budavári Egészségügyi Szolgálat

8.

Adósságkezelési szolgáltatás

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ/Polgármesteri Hivatal

9.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Budavári Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatási
Központ

10.

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

ellátási szerződés
Szeretetszolgálat

11.

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Budavári Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatási
Központ

12.

Utcai szociális
nappali ellátása

Ellátási szerződés
Szeretetszolgálat

13.

Zamárdi üdülő fenntartása

munka,

hajléktalanok

szerződés alapján

alapján

alapján

a

a

Magyar

Magyar

Máltai

Máltai

A
Feladat
14.

A Várkert Bazárhoz tartozó mélygarázs,
északi pavilon épület „Lépcsőpavilon”,
lépcsőház, L1 jelű lift, nyilvános
illemhelyek és L2 jelű lift; mozgólépcső,
vízhordó folyosó és szerviz lépcső, déli
kortinafalnál lévő L3 és L4 jelű liftek, és a
kortina falak közötti legfelső várfalon lévő
gyalogos
sétány
üzemeltetési
és
hasznosítási feladatai

B
A feladat ellátására kijelölt intézmény:
Budavári Kapu Kft.

2. melléklet a /2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:
1.1. az illetékes bizottság elnökével közösen átadja a képviselő-testület által odaítélt kitüntetést
(Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.)
önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés),
1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározott feladatokat,
1.3. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az erre vonatkozó
felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (6)
bekezdés),
1.4. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény,
építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 30. § (2)
bekezdés),
1.5. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 31. § (1) bekezdés),
1.6. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal
korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a és az önkormányzati
honlapon meg kell jeleníteni. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés),
1.7. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek biztosításáról és
gazdálkodási feladataik ellátására,
1.8. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján gyakorolja
az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,
1.9. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem
tárgyában,
1.10. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testületének
közútkezelői feladatát.

3. melléklet a /2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A Gazdasági és Jogi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
1.1. A versenyeztetés részletes eljárási szabályait a Gazdasági és Jogi Bizottság állapítja meg. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. §
(3) bekezdés)
1.2. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Gazdasági és Jogi
Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban
kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Gazdasági és Jogi döntése alapján
kerülhet sor (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018.
(XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)
1.3. A támogatás előzetes véleményezésére a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi
Bizottság, a támogatás elbírálására a Képviselő-testület Gazdasági és Jogi Bizottsága jogosult. (az
Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14.
§ (6) bekezdés)
1.4. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 3.000.000,- Ft értékhatár alatt,
legfeljebb 36 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között, 12
hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont második alpont)
1.5. Dönt az ágazati pénzmaradvány felhasználásáról.
1.6. Az Önkormányzat közbeszerzésekért felelős bizottsága, amely alapján:
1.6.1. véleményezi az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő éves
összesített közbeszerzési tervét,
1.6.2. dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a tárgyi eljárás lezárásáról.
1.7. Dönt - alapítványi forrás kivételével - 25 millió forint értékhatárig a működési vagy fejlesztési célú
államháztartáson kívüli forrás átvételéről.
1.8. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben
fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak abban
az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból már nem áll az Önkormányzat
érdekében. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft értékhatárig a
Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
23. § (1) bekezdés a) pont)
1.9. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 1.000.000,- Ft értékhatár alatt,
legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 12 hónapra

a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
23. § (2) bekezdés a) pont).
1.10. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:
1.10.1. aláírja a koncessziós szerződést,
1.10.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól
számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít,
1.10.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós
társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról
rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6
hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá,
1.10.4. az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a
koncessziós szerződés időtartama alatt,
1.10.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő
vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság
megszüntetése esetén.
1.11. Dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás)
átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján a
támogatás megállapításáról természetes személy által benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén.
2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.1.1. személyi térítési díj elengedése,
2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.1.3. szociális kölcsön,
2.1.4. akadálymentesítési támogatás,
2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.1.6. kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj
2.1.7. fűtési idényben igénybe vehető támogatás,.
2.2. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok
alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel,
2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),

2.3.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék
téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,
2.3.2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati
szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről,
2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 55. § (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (9) bekezdés b)
pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek
számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója
szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni. (a szociális
és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet biztosítani.
A futamidő tekintetében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határoz, a kérelmező
szociális helyzete alapján, figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára
(a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének
helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2)
bekezdés).
2.6. A Képviselő-testület a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára a helyi
támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült
kérelmezőnek, illetve családnak, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás
vásárlásával összefüggő pénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek
a megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és
korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati
rendelet 23. § (3) bekezdés),
2.7. A 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások
visszafizetésére továbbra is a támogatás nyújtásakor hatályos jogszabályok az irányadók azzal, hogy a
támogatás havi törlesztőrészletét a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hozzájárulása
alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati
támogatás korábban megállapított havi törlesztő-részletének megfizetésére. (a fiatal házasok első
lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati
pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés),
2.8. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,
2.9. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megszünteti az önkormányzat által fenntartott
intézményben fennálló jogviszonyt, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a
jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve
ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható,
2.10. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a külön eljárás keretében biztosítható
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról,

2.11. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről, az
Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.12. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt személyi térítési díj felemeléséről,
maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.13. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében,
ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését kéri,
2.14. A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által benyújtott
pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról. Alapítvány által
benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása tárgyában
javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
2.15. dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.15.1. eseti települési támogatás,
2.15.2. oltási támogatás,
2.15.3. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,
2.15.4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
2.15.5. élelmiszertámogatás,
2.15.6. gyógyszertámogatás,
2.15.7. lakásfenntartási támogatás,
2.15.8. temetési támogatás,
2.15.9. születési támogatás
2.15.10. mosható nadrágpelenka támogatás
2.15.11. iskolakezdési támogatás
2.15.12. j ótanulók szociális támogatása
2.15.13. ünnepi támogatás
2.15.14. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),
2.15.15. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről,
2.15.16. a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása.
2.16. kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás pályázatát, ellátja a
munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat.

3. Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott önkormányzati
hatáskörök:
3.1. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át a döntési jogkörét az egy éves
időtartamot meg nem haladó közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulás tárgyában.
3.2. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott
hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.3. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (5) bekezdésében meghatározott
hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.4. A kerületi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményezheti bármely természetes
vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Városfejlesztési, Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottsághoz benyújtott javaslattal. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (1)
bekezdés),
3.5. A a társasházak felújítási pályázatot a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
írja ki. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázaton való részvétel feltételeit és módját, valamint
a pályázatok elbírálásának szabályait. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak
felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2)
bekezdés),
3.6. A partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetés során az el nem fogadott véleményeket
és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti.
A Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és el
nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell. (a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.)
Korm.rendelet 30. § (10) bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés, 43/A.
§ (8) bekezdés),
3.7. Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (a közösségi együttélés alapvető
szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V.
31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés),
3.8. A pályázatot a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság évente két alkalommal
bírálja el. (az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pont),
3.9. A képviselő-testület megállapítja a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét, a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.

3.10. A jelen rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által benyújtott
pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet továbbá helyi önkormányzati rendeletben rögzített
pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet szabályozó eltérő rendelkezések esetét kivéve - a támogatás
megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a
támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
3.11. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok, kivételével - a
Városfejlesztési, Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át a döntési jogkörét a három hónapot meg nem haladó
közterület-használat ügyében.
3.12. Kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást,
gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásokat,
lakossági várakozási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási
hozzájárulást (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület
közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról
szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés).
3.13. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át a
döntési jogkörét azon közterület-használati ügyekben, amelyekben jogszabály a mindenkor hatályos
általános közigazgatási rendtartásban előírt határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt ír elő.
4. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
4.1. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés),
4.2. A R. 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megterheléséről, bérleti
vagy a használati jogának átengedéséről - a (3) bekezdésben és a 18. §-ban foglalt kivétellel - 20 millió
forint értékhatárig a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő
testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
17. § (2) bekezdés),
4.3. A R. 4. § b) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi
Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés),
4.4. A társaság legfőbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapító
okirat (alapszabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság
gyakorolja (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
19. § ).

4.5. Az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba apportként történő bevitele
tekintetében a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartósan önkormányzati tulajdonban lévő
üzleti vagyon esetében a Képviselő-testület határoz. A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
szabadon felhasználható üzleti vagyonnak minősülő, társasházi közös tulajdon esetében az
Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió forintot nem
haladja meg, a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság . (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont),
4.6. Az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint
értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés),
4.7. A R. rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről - ide nem értve az
ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó értékű vagyontárgy
esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
(Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés),
4.8. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:
4.8.1. hozzájárul a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez, ha a lakás bérlőjét az önkormányzat
vagy jogelődje jelölte ki,
4.8.2. kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,
4.8.3. üres lakás értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait,
4.8.4. kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,
4.8.5. megállapítja az üres helyiségpályázatok részletes szabályait,
4.9. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki a szociális bérletként bérbe adható lakásokat.
(az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés),
4.10. A pályázatot a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság írja ki. (az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés),
4.11. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére vagy érvénytelenségére történő
utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előterjesztést készít a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság részére javaslattétel céljából. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a
pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat
nyertesére, valamint annak a három következő pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a
soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra bérleti szerződés köthető. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),

4.12. A bérlőtársi szerződés megkötéséről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdés),
4.13. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról - a bérlő, illetve a bérlőtársak kérelmére - a
Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 59. § (4) bekezdés),
4.14. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan
idejű bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn
jogszabályban meghatározott kizáró feltételek. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 60. (1) bekezdés),
4.15. Lakás bérleti joga a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával kizárólag másik
lakás bérleti jogára, illetőleg tulajdonjogára cserélhető. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 61/A §)
4.16. A tartósan önkormányzati tulajdonban lévő üzleti vagyon körébe vont, az elidegenítési körből
kivett, külön tételesen felsorolt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonba tartozó helyiségek bérbeadásáról a Képviselő-testület, más helyiségek bérbeadásáról a
Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban együttesen: Bérbeadói jogok gyakorlója)
dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés),
4.17. A helyiség bérbeadására azzal köthető bérleti szerződés aki a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi
Bizottság döntése alapján versenyeztetés nélkül bérleti jogot kapott. (az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont),
4.18. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság pályázat kiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján
dönthet a helyiségnek határozott - egy évnél nem hosszabb - időre történő bérbeadásáról. (az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont 68. § (2) bekezdés),
4.19. A helyiség bérletére bérlőtársi jogviszony a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság
döntésével akkor létesíthető, ha a bérlő és a bérlőtárs a jogviszony létesítésében megállapodtak, továbbá
vállalják a rendelet szerint megjelölt bérbeadói hozzájárulás feltételeinek teljesítését. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdés),
4.20. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiséget a
bérleti szerződésben rögzítettől eltérő célra használja. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 80. § (1) bekezdés),
4.21. A helyiség bérleti jogának átruházása, valamint cseréje iránti kérelemről a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 81. § (5)
bekezdés),

4.22. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi
döntéseket a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottság elé és gondoskodik szükség szerint az előterjesztés szakmai koordinációjáról a
(4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint. (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés),
4.23. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása, - az SZMSZ szerint
illetékes szakmai bizottság véleményének előzetes kikérését követően - a polgármester feladatkörébe
tartozik. (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés).
4.24. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlójaként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli, akkor a tulajdonosi,
bérbeadó jogok és kötelezettségek a Bizottságot (a továbbiakban: bérbeadó) illetik, illetve terhelik.
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
4.25. Gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről, vizsgálja a
vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét.
4.26. Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat.
4.27. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi programok,
rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra időtartamra szóló bérbeadásáról
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelet 66. § (2) )
5. Az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott önkormányzati hatáskörök:
5.1. Az R. 13. § (2) bekezdése szerint az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság - egyedi
kérelem alapján - méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat. (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a
várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4.
§),
5.2. A kérelmet az Egyházi, Vallásügyi és Idegenforgalmi
Bizottság bírálja el. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés).

4. melléklet a

/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv alapításának az adatai
I. A Budavári Polgármesteri Hivatal azonosító adatai

1. Adószám: 15501002-2-41

2. KSH statisztikai számjel: 15501002-8411-325-01
3. Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 501002
4. Államháztartási egyedi azonosító szám: 729039
5. Alapításának az időpontja: 1990. szeptember 30.
6. Alapító okirata száma, kelte: 501002/2016/2
7. Irányító szerv megjelölése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete
II. Általános munkarend
Hétfő: 8:00 - 18:30 óra,
Kedd: 8:00 - 16:00 óra,
Szerda: 8:00 - 16:30 óra,
Csütörtök: 8:00 - 16:00 óra,
Péntek: 8:00 - 13:00 óra.
II. Az általános ügyfélfogadási rend
Hétfő: 14:00 - 18:30 óra,
Szerda: 8:00 - 16:30 óra
Péntek: 8:00 - 12:00 óra

5. melléklet a /2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet szerinti eljárása során a nem az ügy
érdemben meghozott döntés hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozó e rendeletben, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
ügyekben az eljárás során hozott egyéb döntések meghozatalára.
3. A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX. 27.) önkormányzati
rendeletben foglalt feladatok tárgyában a jegyzőre ruházza át a hatáskörét.

2. melléklet
Indok lás
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelethez

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43.
§ (3) bekezdése szerint „[a] képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról”.
A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendeletében határozza meg. A szervezetalakítási szabadság gyakorlása és a működés rendjének a
megállapítása az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabályok adta kereteken belül
lehetséges.
A Mötv. elsődlegesen felsorolja a fontosabb tartalmi elemeket, de részletes rendelkezéseiben a
szabályozás kereteit is megfogalmazza. A Mötv. általános szabálya szerint a képviselő-testület a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben köteles rendelkezni:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről,
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról,
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről,
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról
és az annak érdekében hozható intézkedésekről,
e) a nyilvánosság biztosításáról,
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról,
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról,
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről,
i) a közmeghallgatásról,
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól,
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről, valamint
l) a képviselő-testület bizottságairól.
A képviselő-testület szervezetét és működését jelenleg a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A hatályos rendelet módosítására
számos alkalommal sor került. E módosítások jelentős részben a hatásköri változások következtében
merültek fel, valódi tartalmi változásokra alig került sor, ha mégis, az esetenként inkább nehezítette,
mint könnyítette a jogalkalmazást.

A hatályos rendelet alapos felülvizsgálatra szorul. Részben azért, mert feleslegesen vagy pontatlanul
ismétli a törvényi szabályokat, másrészt fontos eljárási szabályok és garanciák hiányoznak a
rendeletből, ami a gyakorlatban sok problémát okozott. . Több területen egyértelműbb, más helyütt
sokkal részletesebb megfogalmazásra van szükség.
A felülvizsgálat szigorú megközelítése: a törvényesség, valamint a jogszabályszerkesztés jogszabályi
követelményeinek a betartása. Fontos szempont az alkalmazhatóság megkönnyítése és a képviselői
jogok teljes és minél egyszerűbb érvényesíthetőségének a biztosítása.
A Mötv. a szervezeti és működési szabályzat tartalma tekintetében részletesebb követelményeket is
megfogalmaz, amelyet a Javaslat minden tekintetben érvényesít. Ezek a törvény rendelkezéseinek a
sorrendjében a következők:
• az önkormányzati képviselő: a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát [32. § (2)
bekezdés a) pontja];
• e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított
tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában
meghatározottak alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja [33. §];
• az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni, ha ez nem
lehetséges, az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra
jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni
[37. § (1) bekezdése];
• a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban:
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi [39. § (3) bekezdése];
• a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de
évente legalább hat ülést tart [44. §];
• a képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, a polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról [45. §];
• a nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik [48. §
(2) bekezdése];
• a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára,
továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
esetekben, s a név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezik [48. § (3) bekezdése];
• a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást
tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben [48. § (4) bekezdése];
• a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit [49. § (2) bekezdése];

• minősített többség szükséges a Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő
kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás
megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez
[50. §];
• az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni [51. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározottakat [52. § (1) bekezdés n) pontja];
• a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és
bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész
tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb
döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják [53. § (1)- (3) bekezdése];
• a képviselő-testület az érdemi tevékenysége elősegítése érdekében meghatározhatja az egyes
napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, korlátozhatja az
ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét [53. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, - a bizottságok
tagjainak számát, - a bizottságok feladat- és hatáskörét, - működésük alapvető szabályait [57. § (1)
bekezdése];
• a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság
végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről [57. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság
állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek [59. § (2) bekezdése];
• a képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - valamely
településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat)
hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból [62. § (1)
bekezdése];
• ha a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő
alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat
[68. § (2) bekezdése];
• a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek
kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben [68. §
(3) bekezdése];
• a polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le,
amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő
testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére juttatja el [69. § (2) bekezdése];

• a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok
ellátásának módjáról [82. § (3) bekezdése];
• a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselőtestület a
szervezeti és működési szabályzatában feltünteti [84. § (2) bekezdése].
A Javaslat garanciális módon biztosítja a politikai nyilvánosság kiteljesítését, mivel megteremti a
napirend előtti felszólalásjogintézményét, valamint kötelezővé teszi a közérdekű felszólalásokra
vonatkozó időkeret biztosítását. Mindezzel pedig a választópolgárok számára érdekes, őket közvetlenül
érintő kérdések tekintetében megteremti a képviselői jogoknak a korábbiaknál szélesebb körű
érvényesítését.
A Javaslat értelemszerűen nem a Mötv. logikai sorrendjét követi. Szerkezetében a szervezeti
szabályokat a működés rendje és ezekhez kapcsolódóan az általános rendelkezésekhez szorosan hozzá
tartozó vagy az azoktól eltérő - speciális - szabályok követik egymást. A Javaslat a tartalmilag
összetartozó részeket fejezetekbe, azon belül alcímekbe foglalja.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet
Hatásvizsgálat
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Átláthatóbbá, transzparensebbé válik a
képviselő-testület és az önkormányzat működése, javul a társadalmi részvétel lehetősége. A bizottságok
létszáma csökken, ezzel a működés költséghatékonyabbá válik.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: Az önkormányzat deklarálta a fenntartható
működést, döntései során ezt szem előtt tartja. A javaslat elfogadásának egészségügyi következményei
nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A javaslat az adminisztratív terhek tekintetében
nem hoz számottevő változást.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A képviselő
testület felülvizsgálta a hatályos szervezeti és működési szabályzatát, ennek megfelelően új rendelet
megalkotását tartotta szükségesnek.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Törvényességi észrevétel

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
„a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról" című
képviselői önálló indítványhoz
Tisztelt Képviselő-testület!

2022. szeptember 19. napján Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Gulyás Gergely Kristóf, dr.
Patthy Szabolcs, Marschall Máté, Varga Dániel és Zsitnyák János képviselők a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet megalkotása" címmel önálló képviselői indítványt nyújtottak be (a továbbiakban:
Önálló indítvány, vagy ÚJ SZMSZ-tervezet) a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-ei
ülésére.
Az Önálló indítvány a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) szerint az Önálló indítványok benyújtására előírt határidő betartásával
2022. szeptember 19-én 11 óra 53 perckor került benyújtásra a Polgármester részére
elektronikus úton.
Törvényességi észrevételek az Önálló indítványt érintően:
I.

Általános észrevételek:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület működésének
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében
határozza meg. Az Mötv. felsorolja azokat a szabályozási tárgyköröket, amelyekről
a szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni kell. Ugyanakkor a szervezeti és
működési szabályzat megalkotáskor figyelemmel kell lenni az Alaptörvény azon
rendelkezésére is, hogy önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más
jogszabállyal. Az önkormányzatoknak a szervezeti és működési szabályzataik
megalkotásakor az Alaptörvény és valamennyi jogszabály rendelkezéseire
figyelemmel kell lenniük, ezek közül is kiemelkedik az Mötv. és a jogalkotásról szóló
2011. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat). A Jat. 3. §-a szerint a szabályozás
nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű, továbbá „a jogszabályban
nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel
a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A hivatkozott
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rendelkezések az ÚJ SZMSZ-tervezetben több alkalommal sérülnek. Ilyen pl. a 11. §
(1) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a 14. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 16. § (2)
bekezdése, a 18. §, a 45. i (1) bekezdésének első mondata és a 45. § (4) bekezdése.
II. Részletes észrevételek:
1.

Előterjesztés szövege tekintetében tett törvényességi észrevételek:
Az előterjesztés szöveges részében hivatkozik a Budapest Főváros
Kormányhivatala által írt „Szakmai segítségnyújtás ülésvezetéssel és az SZMSZ
alkalmazásával kapcsolatban" (a továbbiakban: Szakmai segítségnyújtás) írt
levelére, mint az SZMSZ módosításának indokára.
A Szakmai segítségnyújtás az alábbi témákat érintette:
1.1. Polgármesteri tájékoztatót érintően nem szabályozási, hanem alkalmazási
problémát jelzett a Szakmai segítségnyújtás, tehát az az újraszabályozást
nem támasztja alá.
1.2. Képviselői kérdéseket érintően a Szakmai segítségnyújtás nem szabályozási,
hanem az SZMSZ alkalmazási problémáira hívta fel a figyelmet, ezért az az
újraszabályozást nem támasztja alá.
1.3. Sürgősségi javaslatok esetében a Szakmai segítségnyújtás arra hívta fel a
figyelmet, hogy az előterjesztések kellően kidolgozotton, kellő indokolást
tartalmazva kerüljenek a képviselő-testület elé. Az Új SZMSZ-tervezet a
szakmai segítségnyújtással érintett részt nem érinti, arra vonatkozóan
szabályozást nem módosít. Kizárólag a benyújtási határidőt módosítja. A
hatályos szabályozás szerint „legalább az ülést megelőző harmadik nap 12
óráig" helyett az „ülést megelőző második nap" szerepel. Az új szabályok a
nem előterjesztő képviselők számára tovább szűkítik az előterjesztés
megismerésére rendelkezésre álló időt.
1.4. A zárt ülés tartását érintő szakmai segítségnyújtás szintén nem szabályozási
kört érintett.
1.5. A Szakmai segítségnyújtás az előterjesztések SZMSZ szerinti tartalmi
elemeinek pontos és részletes betartására hívta fel a figyelmet. Az
előterjesztések tartalmi elemeit érintően az ÚJ SZMSZ-tervezet tartalmi
változást nem tartalmaz, tehát az SZMSZ újraszabályozását a Szakmai
segítség nem támasztja alá.
1.6. Az előterjesztés további részében néhány fontosabb módosítást emel ki, de
az újraszabályozás okát és indokát nem emeli ki.
1.7. Az előterjesztés hivatkozik a képviselői kérdések és interpellációk kapcsán
jogsértésekre, de azokat nem jelöli meg. A két szabályozás közötti különbség
a képviselők számára biztosított időkeret tekintetében tér el, melyet a
képviselő-testület szabadon határoz meg.

Megállapítható, hogy az előterjesztésben hivatkozottak nem alapozzák meg, vagy az
előterjesztés nem tartalmazza a módosítás indokát.
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2. Rendelettervezet főbb módosítással érintett rendelkezései tekintetében tett
törvényességi észrevételek:
2.1 A 8. § bizottságok újraszabályozására vonatkozó rész törvénysértő, nem
felel meg az Mötv. 58. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Előterjesztői körben
nem orvosolható.
2.2 A13. § (2) bekezdése sérti az Mötv. rendelkezéseit.
2.3 A 14. § (2) bekezdése ellentétes az ÚO SZMSZ-tervezet 25. § (4)
bekezdésében foglaltakkal.
2.4 Az Mötv. képviselői jogként tartalmazza a képviselő felvilágosításkérési
jogát. A képviselő-testület a képviselői felvilágosításkérésrészletszabályok
megalkotására jogosult.
2.5 Az ÚJ SZMSZ-tervezet 25. § (4) bekezdése azon túl, hogy ellentétes a 14. §
(2) bekezdésében foglaltakkal, sérti az Mötv. által a jegyző részére biztosított
tanácskozási jogra vonatkozó rendelkezéseit. A 25. § (5) bekezdése nincs
összhangban az ÚJ SZMSZ-tervezet korábbi rendelkezésével.
2.6 A 45. § (4) bekezdése ellentétes szabályokat tartalmaz a Nemzeti
Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályaival.
2.7 Az 50. § (1) bekezdésében a jogszabályi hivatkozást pontosítani szükséges.
2.8 Az 52. § (1) bekezdése ellentétes a képviselő felvilágosítás kérési jogára
vonatkozó Mötv. szerinti rendelkezésekkel.
2.9 Az 53. § (1) bekezdése nincs összhangban a képviselő felvilágosítás kérési
jogára vonatkozó Mötv. szerinti rendelkezésekkel.
2.10 A 61. § (1) és (2) bekezdése sérti a Jat. rendelkezéseit.
3. Az ÚJ SZMSZ-tervezet 2-3. mellékletét érintően tett törvényességi
észrevételek:
Szükséges az összhang megteremtése az Mötv. hatáskör-átruházásával, a
képviseletre vonatkozó szabályaival, és önkormányzati rendeletek vonatkozó
rendelkezéseivel.
Azon túl, hogy az előterjesztés tartalma nem felel meg a hivatkozott jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknak, a fenti észrevételek alapján megállapítható az is, hogy az
Önálló indítvány a képviselők által nem orvosolható törvénysértést tartalmaz, az tárgyalásra
nem alkalmas, erre figyelemmel az SZMSZ értelmében nincsen arra mód, hogy az előterjesztés
a 2022. szeptember 29-ei rendes ülés napirendjére felvételre kerüljön, mivel a napirendre
történő felvétele a fent hivatkozott jogszabályok rendelkezéseibe ütközne, és törvénysértő
döntés meghozatalához vezetne.
A fenti észrevételek alapján tett előterjesztői átgondolást követően jogi és szakmai
segítségnyújtás keretében állok a képviselők rendelkezésre a rendelettervezet átdolgozása
érdekében.
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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
alpolgármesteri megbízás visszavonása

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Előterjesztők:

Tímár Gyula,

^

^ p LCl

dr. Sándor Petemé,

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43.
§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a
törvény szabályai szerint a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, az
alpolgármestereket, illetőleg dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. A Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 119/2022 (V.12.) Kt. sz. határozatával Korsós Borbálá Erzsébetet nem képviselő
főállású alpolgármesterré választotta. Alpolgármester asszony jelöltként indult a Budapest Főváros I.
kerület 5. számú egyéni választókerületében, ahol azonban nem nyert. Tekintettel arra, hogy a
választópolgároktól a képviselői munkához nem kapott felhatalmazást, nem tartjuk indokoltnak a
képviselő-testület által ráruházott, az Önkormányzat vezetésére és képviseletére kapott
felhatalmazását sem, ezért javasoljuk alpogármesteri megbízásának visszavonását.
Az Mötv. 76. § d) bekezdése alapján az alpolgármester tisztsége megszűnik, ha a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.
A rendelet elfogadása a költségvetésben többletkiadással nem jár.
Az Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethetőfőszabály
szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (....) önkormányzati
határozata
alpolgármesteri megbízás visszavonásáról
A

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

úgy

dönt,

hogy

Korsós

Borbála

Erzsébet

alpolgármester megbízását - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 76. § d) pontja alapján 2022. szeptember 29. napjával - visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Bizottságainak megválasztásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Előterjesztők:

1. ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen köteles megválasztani a törvény által
kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A
bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő is választható. A nem önkormányzati képviselő tag
jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő
testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és — az elnökkel együtt számított — tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül keli választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát
a bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot
megszüntetheti.
A bizottsági struktúra változását indokolja, hogy minél szélesebb szakismereti és tapasztalati kör
kerülhessen bevonásra a döntéshozatali folyamatokba, mely a megalapozott döntések szükséges
feltétele.
A Képviselő-testület állandó bizottságai:
a Gazdasági és Jogi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van,
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő
tagja van,
a Városfejlesztési Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem
képviselő tagja van,
a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja
van,
a Vallásügyi és Idegenforgalmi Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van,
a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van.
Az állandó bizottságok személyi összetételére vonatkozó javaslatunkat a határozati javaslatok szerint
tesszük meg.
Az Mötv. 40. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz. A rendelet elfogadása a
költségvetésben többletkiadással nem jár.
Az Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!
2. DÖNTÉSI JAVASLAT
1.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi
Bizottsága tagjainak visszahívásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi Bizottsága tagjait,
Molnárka Gábor Zoltánt, Varga Dánielt, Pokolyné Garay Gertrúdot, Tölcsér Borbálát, Gulyás Gergely
Kristófot, dr. Molnár Gábort és Gomilkó Henriket visszahívja.
1.2. Budapest l. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi
Bizottsága elnökének megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Jogi Bizottsága
elnökének Gulyás Gergely Kristófot megválasztja.

1.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Jogi
Bizottsága tagjainak megválasztásáról.

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Jogi Bizottság
tagjainak megválasztja:

11.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága tagjainak visszahívásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság tagjait, Remenyik Ildikót, Tölcsér Borbálát, Gulls Gergelyt, Gulyás Gergely Kristófot,
Molnár Attilát, Dr. Jeney János Lászlónét, Zsitnyák János Bálintot visszahívja.
11.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Városfejlesztési

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága elnökének megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnökének Fazekas Csillát megválasztja.
11.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága tagjainak megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság tagjainak megválasztja:

111.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjainak visszahívásáról.
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Környezetvédelmi Bizottság tagjait, Varga Dánielt, Kovács László Györgyöt, Bakonyi Klára Zitát,
Kóródy Pétert, Marschall Mátét, dr. Patthy Szabolcsot, Remenyik Ildikót, Németh Bencét, Hunya
Péter Lőrincet visszahívja.
111.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága elnökének megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének Varga Dánielt megválasztja.
111.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata

Budapest I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete Városfejlesztési

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága tagjainak megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztja:

IV. 1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága
tagjainak visszahívásáról.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulajdonosi Bizottság tagjait, Dr.
Kun Jánost, Kovács László Györgyöt, Csanády Andrást, Antalics Diánát, Mendreczky Károlyt, Molnárka
Gábor Zoltánt, Tímár Gyulát visszahívja.
IV.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottsága elnökének megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi
Bizottság elnökének Tímár Gyulát megválasztja,
IV.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Műemlékvédelmi és
Tulajdonosi Bizottsága tagjainak megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi
Bizottság tagjainak megválasztja:

V. 1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi Bizottsága
tagjainak visszahívásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Idegenforgalmi Bizottság tagjait.
Tölcsér Borbálát, Zsitnyák János Bálintot, dr. Kun Jánost, dr. Lovász Gabriellát, Nádas Ágnest, dr.
Patthy Szabolcsot, dr. Sándor Péternét, Vecsey Andrást, Pálfi Alizt visszahívja.
V.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest
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Idegenforgalmi Bizottsága elnökének megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Vallásügyi és Idegenforgalmi
Bizottság elnökének dr. Patthy Szabolcsot megválasztja.
V.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest
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Önkormányzat

Képviselő-testülete

Vallásügyi

és

Idegenforgalmi Bizottsága tagjainak megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Vallásügyi és Idegenforgalmi
Bizottság tagjainak megválasztja:

VI. 1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottsága tagjainak visszahívásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
tagjait, Tímár Gyulát, Kovács László Györgyöt, Dézsi Koppányi, Kivágó Pétert, Marschall Mátét,
Zsitnyák János Bálintot, Zsömbölyi Ábel Zsombort visszahívja.

VI.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottsága elnökének megválasztásáról.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
elnökének

megválasztja.

VLB. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.. ./2022. (...) önkormányzati
határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottsága tagjainak megválasztásáról.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
tagjainak megválasztja:
Budapest, 2022. szeptember

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

Törvényességi észrevétel
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságainak
megválasztásáról" című
képviselői önálló indítványhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
2022. szeptember 19. napján Tímár Gyula, dr. Sándor Rétemé, Gulyás Gergely Kristóf, dr.
Patthy Szabolcs, Marschall Máté, Varga Dániel és Zsitnyák János képviselők „Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságainak megválasztásáról" címmel
önálló képviselői indítványt nyújtottak be (a továbbiakban: Önálló indítvány) a képviselő
testület 2022. szeptember 29-ei ülésére.
Az Önálló indítvány a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) szerint az Önálló indítványok benyújtására előírt határidő betartásával
2022. szeptember 19-én 11 óra 53 perckor került benyújtásra a Polgármester részére
elektronikus úton.
Törvényességi észrevételek az Önálló indítványt érintően:
1.

Az SZMSZ szerint az előterjesztésnek be kell mutatnia a döntés előzményeit és a
döntéshozatal indokait. Az előterjesztés utal a módosítással elérendő célra az
előterjesztés indokaira, de nem tartalmazza a döntés előzményeit, azaz milyen
működési problémák miatt szükséges a bizottsági struktúra átalakítása.

2. Az SZMSZ szerint az előterjesztésnek be kell mutatnia a döntés költségvetési kihatásait,
ha elfogadása forrásigénnyel jár, meg kell jelölnie a kiadási előirányzat forrását is. Az
Önálló indítvány költségvetési kihatásra utaló alábbi mondata - miszerint „a rendelet
elfogadása a költségvetésben többletkiadással nem jár" - az előterjesztés tekintetében
nem értelmezhető, így az előterjesztés az SZMSZ 37. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltaknak megfelelő rendelkezést nem tartalmaz.
3. Az Önálló indítvány anélkül hivatkozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdésében foglaltakra,
mint főszabályra, hogy az előterjesztésből megállapítható lenne, hogy az Önálló
indítványt benyújtók az előterjesztésben érintett, megnevezett bizottsági elnököknek
javasolt személyeket előzetesen megkeresték-e és biztosították-e számukra az Mötv.
46. § (2) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés kérésének jogát.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
jegy20@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

4. Az Önálló indítvány benyújtásakor és a törvényességi észrevétel írásának időpontjában
az Önálló indítvány nem felel meg a hatályos SZMSZ állandó bizottságokra vonatkozó
rendelkezéseinek. A határozati javaslat nem tartalmaz időpontot arra vonatkozóan,
hogy mely időponttól valósulna meg az új bizottsági struktúra, és mely nappal
szűnnének meg a bizottsági tagságok és tisztségek.
5. A határozati javaslat a 11.2. pontjában a határozat címében a Városfejlesztési
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökének megválasztásáról kívánna
rendelkezni, a döntési javaslat azonban a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökének megválasztásáról szól.
6. Az Önálló indítvány pontatlanul hivatkozik az Mötv. 58. § (2) bekezdésére, a hatáskör
gyakorlására jogosultat nem jelöli meg. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése pontosan az
alábbiakat tartalmazza: „A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét,
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti."
A hivatkozott kogens törvényi előírás szerint az előterjesztés benyújtására az Önálló
indítvány benyújtói nem jogosultak..
Azon túl, hogy az előterjesztés tartalma nem felel meg a hivatkozott jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknak, a fenti észrevételek alapján megállapítható az is, hogy az
Önálló indítvány a képviselők által nem orvosolható törvénysértést tartalmaz, az tárgyalásra
nem alkalmas, erre figyelemmel az SZMSZ értelmében nincsen arra mód, hogy az előterjesztés
a 2022. szeptember 29-ei rendes ülés napirendjére felvételre kerüljön, mivel a napirendre
történő felvétele a fent hivatkozott jogszabályok-rendelkezéseibe ütközne, és törvénysértő
döntés meghozatalához vezetne.
Budapest, 2022. szeptember

M-
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a testvérvárosokért felelős tanácsnok megválasztásáról

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:
Előterjesztők:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
34. § alapján a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a
javaslatára az önkormányzati képviselők közül egy vagy több tanácsnokot választhat. A megválasztott
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő
testületének Szervezeti és Működési szabályzaténak 11 .§ rendelkezik a testvérvárosi kapcsolatokért
felelős tanácsnokról. Az Önkormányzatnak mindig is célja volt, hogy szoros együttműködést
valósítson meg a Budához kapcsolódó külföldi városokkal és kerületekkel. Jelenleg az I. kerületnek 12

testvérvárosa van, azonban a velük való kapcsolattartás, a külföldi fórumokon történő részvétel és a
közös érdekképviselet külön felelőst igényel az Önkormányzat részéről. Erre a feladatra Zsitnyák
János Bálint a legalkalmasabb.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkonnányzati képviselőnek, a
bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselőknek, a
bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról
szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg a tanácsnokok tiszteletdíját: A
tanácsnoknak járó tiszteletdíj a képviselői alapdíj 80%-ának megfelelő összeg, így az előterjesztés
elfogadása esetén - amennyiben olyan képviselő kerül megválasztásra aki a rendelet alapján jogosult a
tanácsnoknak járó tiszteletdíjra - a döntés költségvetési kihatása a tanácsnok tekintetében ennek a
díjnak az éves összege, amelyet a Budavári Önkormányzat a 2022. évi költségvetés „K121 választott
tisztségviselők juttatásai", valamint a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adók" elnevezésű sorok terhére biztosít. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ülés
nyilvános, az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete testvérvárosi kapcsolatokért
felelős tanácsnokának megválasztásáról.
A Budavári Önkonnányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsitnyák János Bálint képviselőt - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. § alapján 2022.
szeptember 29. napjától - testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak megválasztja a Képviselő
testület
megbízatásának időtartamára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

V

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

Törvényességi észrevétel

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
.Testvérvárosokért felelős tanácsnok megválasztásáról" című
képviselői önálló indítványhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. szeptember 19. napján Tímár Gyula. dr. Sándor Rétemé, Gulyás Gergely Kristóf, dr.
Patthy Szabolcs, Marschall Máté, Varga Dániel és Zsitnyák János képviselők
„Testvérvárosokért felelős tanácsnok megválasztásáról" címmel önálló képviselői indítványt
nyújtottak be (a továbbiakban: Önálló indítvány) a képviselő-testület 2022. szeptember 29-ei
ülésére.
Az Önálló indítvány a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) szerint az Önálló indítványok benyújtására előírt határidő betartásával
2022. szeptember 19-én 11 óra 53 perckor került beadásra a Polgármester részére
elektronikus úton.
Törvényességi észrevételek az Önálló indítványt érintően:
1.

Az SZMSZ szerint az előterjesztésnek be kell mutatnia a döntés előzményeit és a
döntéshozatal indokait. Az előterjesztés nem tér ki a változtatás okának, indokainak
részleteire, annak szükségességére.

2. Az SZMSZ vonatkozó rendelkezései szerint az előterjesztésnek be kell mutatnia a döntés
költségvetési kihatásait, ha elfogadása forrásigénnyel jár, meg kell jelölnie a kiadási
előirányzat forrását is. Az Önálló indítvány által megjelölt előirányzat a tervezéskori
tisztségviselői és képviselői létszámra biztosít fedezetet, további választott tisztség
tiszteletdíjára fedezetet nem tartalmaz, így az nem felel meg az előterjesztésre
vonatkozó tartalmi követelményeknek
3. Az Önálló indítvány anélkül hivatkozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdésében foglaltakra,
mint főszabályra, hogy az előterjesztésből megállapítható lenne, hogy az Önálló
indítványt benyújtók az előterjesztésben érintett tanácsnoknak javasolt személy
nyilatkozatát előzetesen kérték-e, és az érintett arról hogyan nyilatkozott.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda
1850 Budapest, Postafiók 35
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1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

4. Az előterjesztés által hivatkozott 11. § nem felel meg a hatályos SZMSZ
rendelkezéseinek, az arra való hivatkozás jogszabályellenes.
5. Az Budavári Önkormányzat testvérvárosainak száma - az előterjesztésben foglaltakkal
szemben -13.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés jelenlegi tartalma nem felel meg a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknak, erre figyelemmel az SZMSZ értelmében nincsen arra mód, hogy
az előterjesztés a 2022. szeptember 29-ei rendes ülés napirendjére felvételre kerüljön, mivel a
napirendre történő felvétele a fent hivatkozott jogszabályok rendelkezéseibe ütközik.
Budapest, 2022. szeptember

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
jegyzo@budava r. hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Volosin Katalin

dr. Németh Mónika

Gazdasági Irodavezető

jegyző

\ Váracfifijé Naszályi Márta
plji polgármester

1 Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a
jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület
- az első negyedév kivételével - negyedévente dönt. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési
rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszünk javaslatot.
Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének 3 442 333 eFt-os növelésére teszünk javaslatot az
alábbiak szerint:
bevételi oldalon
I. Működési költségvetési bevételek
III. Finanszírozási bevételek

+ 223 409 eFt
+ 3 218 924 eFt

kiadási oldalon
I. Működési költségvetési kiadások
II. Felhalmozási költségvetési kiadások
III. Finanszírozási kiadások
1

+ 2 131 554 eFt
+ 1 052 171 eFt
+ 258 608 eFt

Működési költségvetési bevételek változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési bevételek 223 409 eFt összeggel növekedtek a
következők szerint:
ezer Ft

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62

544

Budavári Önkormányzat
2021.12.31.-én megszűnt költségvetési szerv (Mórái Művelődéi Ház) 2021.
évi maradványának elvonása

21 634

BMÖGF/606-3/2022 ikt.számú Támogatói okirat alapján

1 120

előző év központi költségvetésbőlfeladatellátásra kapott támogatások
elszámolása alapján pótigény

4 660

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
NEAK finanszírozás

B3 Közhatalmi bevételek

35130
92

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
igazgatási szolgáltatási díjak

B4 Működési bevételek

92

160 773
Budavári Önkormányzat

2012. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása (Főkert
Nonprofit Zrt, Budavári Kulturális Nonprofit Kft., Budai Vároltalmazó
Közalapítvány)

41 568

átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötése után realizált
kamatbevétel

117 940

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
biztosító általfizetett kártérítés

45

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
nyújtott szolgáltatások bevétele

2.

1 220

Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata 3 218 924 eFt összeggel növekedett, ebből jelentős tételt
(2 960 316 eFt) jelent a 2021. évi maradvány igénybevétele, amely a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviselő-testülete 154/2022. (V.26.) önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

Kimutatás 2021. évi
pénzmaradványról

elfogadott összeg

2022. évi
költségvetés eredeti

2022. évi
költségvetés
III. módosítás

előirányzatként
tervezett összeg
Budavári Önkormányzat

4 476 891
406 683

2 538 800

1 938 091

Budavári Polgármesteri Hivatal

300 000

106 683

Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata
Gamesz
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

173 269
1 791 380
178 145

80 000
1 235 390
57 000

93 269
555 990
121 145

Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsőde

60 370

17 000

43 370

99 752

20 000

79 752

Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Czakó utcai Sport és
Szabadidőközpont
Márai Művelődési Ház
Összesen:

28 016
21 634
7 236 140

6 OOOj
4 254 190

22 016
2 960 316

Az önkormányzati intézményeknél finanszírozás bevételként jelentkezik a központi, irányító szervi
támogatások. Az előirányzat 6 828 eFt-tal csökkent.
ezer Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatások
Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont

-6 828

259/2022.(V.23) önkormányzati határozat alapján

19 763

GAMESZ
Országház 9. szám alatti épület felújítási kereténekJel nem használt része

-32 500

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
pótigény felújításra

1 602

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
pótigény Zamárdi táborra

500

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont
pótigény létszámbővítése miatt

3 807

A finanszírozási bevételek esetében az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
növekedett 265 436 eFt összeggel. Finanszírozási kiadások soron a megelőlegezések visszafizetett
összege szerepel.
Ezeken a sorokon végzett módosítás egy technikai művelet, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által előírt sorok, melyek informatív jelleggel bírnak a Kincstár részére.

3.

Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások 2 131 554 eFt összeggel növekedtek, ebből
a 2021. évi maradvány zárszámadással megállapított összege 1 946 249 eFt. Intézményi
megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

KI

K2
2022. évi

változás

módosított

változás

előirányzat
Budapest

K4

KB
2022. évi

módosított

2022. évi
változás

módosított

előirányzat

K5
2022. évi

változás

előirányzat

módosított

2022. évi
változás

módosított

előirányzat

előirányzat

1. kerület

Budavári Önkormányzat

20 033

225 412

1599

32 309

1016 860

3 262 182

35 363

1021486

3 065

145 697

36 384

86 955

899 955

8 568

121568

35 309

583 113

5 296

50 942

675 807

22 725

20 000

505 486

3 350 668

347 129

430

430

31045

273 446

0

84 100

102 896

2 523 968

0

7 795

100 722

40 164

203 183

0

361300

3 410

52 910

4 770

67 633

0

26 544

357 121

3 981

54 447

35 455

137 469

0

11678

56 917

1675

7 881

13126

31449

0

206 500

Budapest Főváros 1.
kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal
Budapest

1. kerület

Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata
Budapest

1. kerület

Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák
Budapest

1. kerület

Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde
Budapest

1. kerület

Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti
Szóig. Központ
Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont

289 549

4.

35 389

1280 700

20 000

505 916

Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások 1 052 171 eFt összeggel növekedtek,
ebből a 2021. évi maradvány zárszámadással megállapított összege 825 785 eFt. Intézményi
megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.
K6
változás

K7
2022. évi
módosított
előirányzat

változás

K8
2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

Budapest 1. kerület Budavári
Önkormányzat

371641

1076 875

31441

92 041

41349

631751

154 873

Budapest Főváros 1. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal

31750

Budapest 1. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata
Budapest 1. kerület Budavári
Önkormányzat GAMESZ
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

1270

1968

1968

5 080

223 095

374 909

915 634

694

11828

23 152

47 652

7 959

12 465

60 265

5 027

15 492

23 072

9 394

11732

35 000

_

Budapest 1. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
Budapest 1. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szóig. Központ
Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont

7 375

416 231

481067

154 873

374 665

5.

Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzatának változását két tétel eredményezi. Egy részt a bevételi oldalon
is technikai jelleggel szereplő államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 265
436 eFt értékben (amely összege növeli az előirányzat összegét), másrészt az Önkormányzat által
intézményei részére folyósított támogatás előirányzatának csökkenése 6 828 eFt összegben. A
Finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatának az összes változása 258 608 eFt.
6.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege összesen 2 390 449 eFt összeggel
növekedett a következők szerint:
Személyi juttatások (KI)
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
Dologi kiadások (K3)
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Beruházások(K6)
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Finanszírozási kiadások (K9)

20 033 eFt
1 599 eFt
1 016 860 eFt
20 000 eFt
505 486 eFt
371 641 eFt
41 349 eFt
154 873 eFt
258 608 eFt

6.1. Személyi juttatások
A személyi juttatások kiemelt előirányzata 20 033 eFt összeggel változott.
A növekedést a KI22 rovaton 2021. december 31-én megszűnt Márai Művelődési Ház dolgozóinak
kifizetett decemberi bér elszámolása indokolja, ugyanis januárban beérkezett Kincstári bérszámfejtést
már az Önkormányzatnál, mint fenntartónál lett könyvelve (3 561 eFt). Az Önkormányzat általános
tartalékába helyeztük a Művelődési Ház 21 634 eFt összegű maradványát. A KI 22 rovat növekedését
ebből rendeztük.
A KI22 rovatra BDV/9030-6/2022 ikt számú polgármesteri döntéssel került átcsoportosításra, szintén
általános tartalék terhére 4 300 e Ft összeg Főépítészi feladatkörben az épület-felújítási pályázat
keretében igénybe vett műszaki ellenőrök díjazására.
A KI23 rovata 2021. évi maradvány összegével (7 608 eFt) növekedett, valamint a KI21 rovatról
átcsoportosítással 1 695 eFt összeggel. A bizottságok külső tagjainak díjazása a helyi szokásokkal
ellentétben nem a KI 23 rovaton, hanem a KI 21 rovaton került megtervezésre, az év elején a
kötelezettségvállalás is a KI 21 rovaton került előírásra, viszont a Kincstárnak feladott számfejtések a
KI 23 rovatot jelölik meg, így a teljesítések ezen a rovaton kerülnek nyilvántartásba.
A KI 23 rovatra képviselői-testületi döntéssel javasoljuk a K337 rovat terhére átcsoportosítani további
4 564 eFt összeget. Az átcsoportosítás indoklása: az önkormányzati rendezvények kiadásainak
tervezésekor a reprezentációs kiadásokra szánt keretösszeg a K337 rovaton került betervezésre, ezt
szükséges korrigálni a jelen előterjesztésben javasolt módosítással.
6.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A K2 kiemelt előirányzat a 6.1 pontban leírt módosítások járulék vonzata miatt változott 1 599 eFt
összeggel.

6.3. Dologi kiadások
A Budavári Önkormányzat Dologi kiadások előirányzata 1 016 860 eFt összeggel módosul.
A K32 Kommunikációs szolgáltatások rovaton két tétel eredményezi a 30 400 eFt növekedést:
- a BDV/9030-2/2022 ikt.számú polgármesteri döntéssel az általános tartalék terhére 15 500 eFt
került átcsoportosításra a Gazdasági és Jogi Bizottság 15/2022.(1.13.) számú határozat alapján
a „Közterület-felügyeleti informatikai szakrendszer igénybevétele" tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz biztosítva fedezetet;
a BDV/9030-2/2022 ikt.számú polgármesteri döntéssel az általános tartalék terhére 14 900 eFt
került átcsoportosításra fedezetet biztosítva a Budavári Önkormányzat bérlakás rendszerének
fejlesztéséhez kapcsolódó társadalompolitikai tanulmány készítéséhez.
A K33 Szolgáltatási kiadások rovaton 745 821 eFt változást a következő tételek eredményezik:
- a K333 Bérleti díjak maradvány terhére a parkolási feladat keretében a Fővárost megillető díjak,
az önkormányzati gépkocsi bérleti-, valamint az MTVA Zrt.-vel kötött bérleti szerződési díjak
átvezetése szerepel (108 506 eFt);
- a K335 Közvetített szolgáltatások rovaton az előző években kötött szerződések szerinti tovább
számlázott szolgáltatások indokolták a változást (1 390 eFt);
- a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton a 424 147 eFt változást a 2021. évi
maradvány étvezetése eredményezi;
- a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton a 211 778 eFt változást a maradvány átvezetése
növekedésként és a határozatok, döntések alapján végzett átcsoportosítások eredményezik
[Megjegyzés: az általános tartalékok változását bemutató pontban felsorolásra kerülnek a
döntések).
A K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakíadások rovaton a Várnegyed újság kiadásával
kapcsolatos összegeket csoportosítottuk át, a tervezésnél a K336 és K337 rovatokon számoltunk
bizonyos kiadásokkal, viszont a Gazdasági Iroda Számviteli csoportja jelzése alapján egyes tételek
számviteli szempontból a K34 rovaton kerülnek nyilvántartásba. Az átvezetés összege 17 145 eFt.
A K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások rovat összege 222 644 eFt-tal módosul,
jellemzően a K333, K336 és K337 rovatokon bemutatott tételek Áfa vonzata miatt.
6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az előirányzat 20 000 eFt módosul:
BDV/9030-7/2022. általános tartalék terhére a KATA
adózás megváltoztatása miatt anyagi nehéz helyzetbe
10 000 került személyek támogatására
BDV/9030-8/2022. általános tartalék terhére a
rezsicsökkenés kivezetésével kapcsolatban anyagi
10 000 nehézségekkel küzdő személyek támogatására

6.5. Egyéb működési célú kiadások
Az Egyéb működési célú kiadások rovaton 505 486 eFt változás szerepel, ebből
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton 17 095 eFt
13 803 154/2022.(V.26) önk. határozat 2021. maradványról
630 221/2022.(VI.23) önk. határozat - céltartalék 29. sor
1 000 205/2022.(VI.23) önk. határozat - körzetes képviselői keretből
750 körzetes képviselői keretből
912 205/2022.(VI.23) önk. határozat - általános tartalék terhére

- K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 22 550 eFt

18 260 154/2022.(V.26) önk. határozat 2021. maradványról
400 123/2022.(V.12) önk. határozat
250/2022.(VI.23) önk. határozat - bölcső, körzetes
500 képviselőikeretből
490 körzetes képviselői keretből
3 000 240/2022.(VI.23) önk. határozat -19. sor
körzetes képviselői keretből fel nem használt összeg
-100 (MMSzSz szerződéskötéshez volt pótigényként jelezve)
- K513 Tartalékok rovaton a változás 465 841 eFt
Általános tarta ék változásai:

növekvő
tételek

csökkentő
tételek
4 160 Művelődési ház decemberi bérek miatti átcsoprotosítás K1-K2
1 120
0 BMÖGF/606-3-2022 ikt. szTám. okirat
89 661
0 154/2022.(V.26) önk. határozat 2021. évi maradványról
154/2022.(V.26) önk. határozat 2021. évi maradványról
21 634
0 (Művelődési ház)
0
2 300 171/2022.(V.26) önk. határozat (kedvezményes fürdőbérletek)
0
7 000 174/2022.(V.26) önk. határozat Toldy F. Gimnázium
0
19 685 BDV/9030-2/2022 döntés alapján
0
18 923 BDV/9030-3/2022 döntés alapján
89 BDV/9030-4/2022 döntés alapján
0
43 667
0 betétlekötésből realizált kamatbevétel
259/2022.(VI.23) - Czakó Sportközpont intézményi
0
19 763 finanszírozás
0
5 000 214/2022.(VI.23) önk. határozat (kedvezményes fürdőbérletek)
0
912 205/2022.(VI.23) önk. határozat Szilágyi E. Gimn. támogatása
előző évek központi támogatás elszámolásából származó
4 660
0 bevétel
74 273
0 betétlekötésből realizált kamatbevétel
2021. évi támogatásból felnem használt összeg visszafizetése
23 232
0 (Főkért)
2021. évi támogatásból felnem használt összeg visszafizetése
13 444
0 (Kulturálsi Nonprofit Kft.)
2021. évi támogatásból felnem használt összeg viszsafizetése
4 892
0 (Vároltalmazó Közalapítvány)
0
5 000 BDV/9030-6/2022. általános tartalék
BDV/9030-7/2022. általános tartalék terhére a KATA adózás
megváltoztatása miatt anyagi nehéz helyzetbe került
0
10 000 személyek támogatására
BDV/9030-8/2022. általános tartalék terhére a rezsicsökkenés
kivezetésével kapcsolatban anyagi nehézségekkel küzdő
0
10 000 személyek támogatására
3 807 intézményi pótigény (Czakó Sportközpont)
500 intézményi pótigény (Gyermekjóléti központ)
1 602 intézményi pótigény (Brunszvik Óvoda)
167 842
változás

Céltartalékok változásai:

növekvő
csökkentő
tételek
tételek
356 630
0 154/2022.(V.26) önk. határozat, 2021. évi maradvány
0
10 000 121/2022.(V.12) önk. határozat, közterek takarítása
0
400 123/2022.(V.12)- körzetes képviselő keretből
0
150 124/2022.(V.12)- körzetes képviselő keretből
0
749 254/2022.(VI.23) - körzetes képviselői keretből
0
2 217 251/2022.(VI.23) - "Okosváros" keretből
0
500 250/2022.(VI.23) - bölcső, körzetes képviselői keretből
0
750 körzetes képviselői keretből
0
490 körzetes képviselői keretből
0
3 375 FKF-fel megállapodás, plusz fedezet biztosítása
0
45 720 Bölcsőde fejlesztése, tervezési díiak
0
15 000 Bölcsőde fejlesztése, közműfeilesztési hozzájárulás
0
3 000 240/2022.(VI,23) -19. sor
0
630 221/2022.(VI.23) - 29. sor
0
1 000 205/2022.(VI.23) - körzetes képviselő keretből
0
2 250 körzetes képviselő keretből
5 000 polgármesteri keretből
körzetes képviselői keretből fel nem használt összeg
100
(MMSzSz szerződéskötéshez volt pótigényként jelezve)
32 500
intézményi finanszírozás vissza (GAMESZ)
297 999
változás

6.6. Beruházások
A beruházások rovaton átvezetésre került a 154/2022.(V.26) önkormányzati határozattal megállapított
maradvány, valamint a 251/2022.(VI,23.) önkormányzati határozat szerinti összeg. Összes változás a
rovaton 371 641 eFt.
6.7. Felújítások
A felújítások rovaton szintén átvezetésre került a 154/2022.(V.26) önkormányzati határozattal
megállapított maradvány, valamint a 174/2022.(V,26.) önkormányzati határozat szerinti összeg. Összes
változás a rovaton 41 349 eFt.
6.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az egyéb felhalmozási célú kiadások soron a 154/2022.(V.26) önkormányzati határozattal megállapított
maradvány átvezetése szerepel.
6.9. Finanszírozási kiadások
Az 5. pont szerinti változások.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46.
§ (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület az Mötv. 50 §-az alapján minősített
többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet a Költségvetési rendelet módosításának megalkotására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletet
módosításáról szóló .../2022. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet:

rendelettervezete

2. melléklet:
3. melléklet:

rendelet indokolása
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (......... ) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási
bevételek együttes főösszegét 20 196 369 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes
főösszegét 20 196 369 e Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
a)
a költségvetési bevételek főösszege 10 059 573 e Ft,
b)
a költségvetési kiadások főösszege 18 662 703 e Ft,
c)
a költségvetési egyenleg - 8 603 130 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 6 500
348 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 2 102 782 e Ft,
d)
a finanszírozási kiadás 1 533 666 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,
e)
belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 7 214 506 e Ft és banki betét
megszüntetése 2 540 000 e Ft."

2.

§

(1) A Költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza
meg:

a)
b)
c)
d)
e)

működési költségvetési bevételek: 8 613 109 e Ft,
működési költségvetési kiadások: 15 113 457 e Ft,
felhalmozási költségvetési bevételek: 1 446 464 e Ft,
felhalmozási költségvetési kiadások: 3 549 246 e Ft,
irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 10 136 796 e Ft, f) irányító szervi
támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1 533 666 eFt."

(2) A Költségvetési rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának
előirányzatát 4 594 803 e Ft összegben állapítja meg."

3. §
A Költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 572,75."

4. §

(1) A Költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 1 822 087 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék,
valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg."
(2) A Költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalék"
„Körzetes képviselői keret" előirányzat felhasználásáról a 6. melléklet 16. sor egyéni
választókerületénekszáma szerinti alsorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt."
(3) A Költségvetési rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A társadalmi megbízatású alpolgármester az „Egyéb céltartalékok" „Társadalmi megbízatású
alpolgármesteri tartalék" előirányzat felhasználásáról a 6. melléklet 30. sor szerinti összeg erejéig dönt."
5. §

A Költségvetési rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet,
g) 7. melléklet helyébe a 7. melléklet
lép.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

2. melléklet
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján
a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el
törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként
vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése
szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes főösszegében valamint
annak részletező megbontásában.
Indokolás a 2. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése
szükséges a bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat
fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatának módosítása
is átvezetésre került.
Indokolás a 3. §-hoz: Az Önkormányzat által meghatározott éves keret változott, ennek az átvezetése
szükséges a költségvetésben.
Indokolás a 4. §-hoz: a költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése
szükséges a tartalékok rovaton. Pontosításra került az egyéni választó kerületben mandátumot szerzett
képviselő körzetes képviselői keretének felhasználása valamint szabályozásra kerül a társadalmi
megbízatású alpolgármesteri keret feletti rendelkezési jog.
Indokolás az 5. §-hoz: A rendelet 1.- 7. mellékleteit cseréli le.
Indokolás a 6. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3.

melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CUXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának
környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem
eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: törvényi előírás
határozza mega negyedévenkénti módosítás szükségességét.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szeivezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet
alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem
igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)
BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

2022. évi módositott 2022. évi módosított
előirányzat II.

előirányzat
Költségvetési bevételek
Működési bevételek

B1
B3
B4
B6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

B2
B5
B7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)

B81

2022. évi eredeti
előirányzat

10 059 573 Költségvetési kiadások

9 813 848

9 836 164

8 367 384

8389700

8 613109

2 307 617
2991 479
3068 288
0

2 329933
2 991 479
3 068 288
0

2 392477
2991 571
3 229061
0

FXvXXXXXXX

Felhalmozási bevételek

KIADÁSOK

előirányzat III.

Működési kiadások

KI
K2
K3
K4
K5

______ ____

1 446 464

1446 464

1446464

87 464
1 350 000
9 000

87464
1 350000
9000

87464
1 350000
9000

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási kiadások

K6
K7
K8

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2022. évi

2022. évi

módosított

módosított

előirányzat II.

előirányzat III.

15 456 662

15478978

18 662703

12963 787

12 981903

15113457

3 891 562
564 245
~ 5 500567
186500
2820 914
140 000
1 325 754

3 891 562
564 245
5 565 759
186 500
2 773837
94 792
1 261 454

4181 111
599634
6 846 459
206500
3279753
0
0

2 492 875

2 497 075

3549 246

1 007058
1 266 025
219 792

1011258

1 266025
219 792

1 427489
1 747092
374 665

11 395 821

11 512 675

14 731 599 Finanszírozási kiadások (K9)

5 753 007

5 869 861

6128 469

Belföldi finanszírozás bevételei
ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása
ebből: maradvány igénybevétele

11 395821
4601631
4254190

11 512 675
4 601631
4 254 190

14731 599
4 594 803
7214 506

5 753007
4 601631
1 100000

5869 861
4601 631
1 100 000

6 128 469
4 594 803
1 100000

ebből: betét megszüntetése

2540000

2540000

2540 000

51376

168 230

433666

0

116854

382 290

6 794190

6911044

10 136 796

1151 376

1 268 230

1 533666

21 209 669

21 348 839

21 209 669

21 348 839

24 791 172

ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezés
Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

Működési egyenleg
Felhalmozási egyenleg
Finanszírozási egyenleg
EGYENLEG MINDÖSSZESEN

Belföldi finanszírozás kiadásai
ebből: közponb, irányító szervi támogatások fo
ebből: betét lekötés
‘llamháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése
Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás
iBelf.fin-Kriitám

24 791 172 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-4601 631

4 601631

16 608 038

16 747 208

4594803 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

-5 642814
-4 596403
-1 046411
5 642 814

-5 642 614
-4592 203
-1 050611
5 642814

-8 603130
-6 500 348
-2102 782
8 603130

0

0

0

20196 369 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési egyenleg

K91

4601631

4 601631

4 594 803

16 608 038

16 747 208

20 196 369

1. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

2022. évi módosított 2022. évi módosított

előirányzat

előirányzat II.

KIADÁSOK

előirányzat III.

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi

2022. évi

módosított

módosított

előirányzat II.

előirányzat III.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

2022. évi módositott 2022. évi módosított

előirányzat
Költségvetési bevételek
Működési bevételek

B1
B3
B4
B6

Működési célú lámogalások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

előirányzat 11.
7 631 383

7796671 Költségvetési kiadások

6162 603

6184919

6 350207

1442 617
2991 479
1 728507
0

464 933
2991 479
1 728 507
°

1 470713
2 991 479
1 888 015
o

1446 464

1 446 464

1446464

87 464
1 350000
9000

87 464
1 350 000
9 000

87464
1 350000
9000

5078 800

5078 800

7 016 891 Finanszírozási kiadások (K9)

5078800
2540000
2 538800

5078800
2540000
2 538 800

7 016 891
2540000
4476891

1

B2
B5
B7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú álvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)

B81

Belföldi finanszírozás bevételei
ebből: betét megszüntetése
ebből: maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK

12 687 867

2022. évi eredeti

Költségvetési bevételek
Működési bevételek

B1
B3
B4
BS

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek

B2
B5
B7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)

B81

Belföldi finanszírozás bevételei
ebből: irányító szervi támogatások tolyasitása
ebből: maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Működési kiadások

K1
K2
K3
K4
K5

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási kiadások

K6
K7
K8
K91

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belföldi finanszírozás kiadásai
ebből: betét lekötés
ebből: központi, irányító szervi támogatások fo

12 710183
14 813 562 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2022. évi módosított 2022. évi módositott

előirányzat

előirányzat II.

2022. évi eredeti
előirányzat

7 609 067

......................................
.................
............................................................
Felhalmozási bevételek

KIADÁSOK

előirányzat III.

KIADÁSOK

előirányzat III.

2204781

2241 268 Költségvetési kiadások

2204 781

2204781

2 241 268

865000
0
1 339 781
0

865000
0
1 339781
0

900130
92
1 341 046
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Működési kiadások

KI
K2
K3
K4
K5

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási kiadások

K6
K7
K8

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 317 021

6433875

7 332418 Finanszírozási kiadások (K9)

6 317 021
4601 631
1 715390

6433875
4601 631
1 715 390

7 332418
4594803
2737 615

8 521 802

8 638 656

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai
ebből: belföldi értékpapírok kiadásai
ebből: központi, irányító szervi támogatások fo

9 573 686 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2022. évi
módosított

előirányzat II.

előirányzat III.

6 934860

6 957176

9089017

5423 632

5441 748

7 005726

205 379
30710
2180129
186500
2820 914
140000
1 325 754

205 379
30 710
2 245 322
186 500
2 773837
94 792
1261454

225412
32 309
3262182
206 500
3 279323
262 634
1559453

1 511 228

1 515428

2063291

701 034
590402
219792

705 234
590 402
219 792

1 076 875
631 751
374665

5 753 007

5 869 861

6128 469

5 753007
1 100000
4 601631

5869861
1 100000
4 601 631

6128469
1 100000
4 594 803

12 687 867

12 827 037

15217 486

2022. évi eredeti
előirányzat

2204 781

2022. évi
módosított

2022. évi

2022. évi

módositott

módosított

előirányzat II.

előirányzat III.

8521 802

8 521 802

9 573 686

7 540 155

7 540 155

8107731

3686 182
533535
3 320438
0
0
0
0

3 686 183
533 535
3 320437
0
0
0
0

3955699
567 325
3 584277
0
430
0
0

981 647

981 647

1 465 955

306024
675623
0

306024
675623
0

350 614
1 115 341
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

8 521 802

8521802

9 573 686

0
0

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (Bili >
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása i B1121
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi
eredeti
előirányzat

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi
2022. évi
módosított
módosított
előirányzat II. előirányzat III.

489 913

489 913

489 913

417 667

417 667

417 667

520 289

542 605

542 605

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (BI131)

379 646

401 962

401 962

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
B11321

140 643

140 643

140 643

14 748

14 748

14 748

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása [&114}
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások < B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)

2022.évi
eredeti
előirányzat

2022.évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

1 120
4 660

Önkormányzatok működési támogatásai (BIX)

1 442 617

1 464 933

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

1 470 713
21634

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

8 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (B25I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

B2

Vagyoni típusú adók (B34)
ebből: építményadó (B34)

1 442 617

1464 933

1 492 347

87464

87 464

87 464

87 464

87464

87464

87 464

87 464

87 464

705 000

705 000

70S 000

700 000

700 000

700 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34) i

5 000

5 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2204 479

2 204 479

2 204 479

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

2 204 479

2 204 479

2 204 479

5 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B3SS)

35 000

35 000

35 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B3551

35 000

35 000

35 000

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2239 479

2 239 479

2 239 479

47 000

47 000

47 000

40 000

40 000

40 000

ebből: igazgatási szolgáltatási dijak (B36)
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni birság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)
Készletértékesítés ellenértéke (B401)

7 000

B3

2 991 479

7000
2 991479

7000
2 991 479

57

57

57

1 245 000

1 245 000

1 245 000

ebbőltárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel <B402)

300 000

300 000

300 000

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

945 000

945 000

945 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 250

5 250

5 250

Tulajdonosi bevételek (B4Ö4)

4 500

4 500

4 500

0

0

0

391 500

391 500

391 500

2 160

2 160

2 160

0

0

0

14 000

14 000

131 940

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek 04081)
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek
\ B4081
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
ebből: kiadások visszatérítései (B41l)

Működési bevételek (B4)

B4

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi
eredeti
előirányzat

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi
2022. évi
módosított
módosított
előirányzat
III.
előirányzat II.

14 000

14 000

131 940

68 200

68 200

109 768

65 000

65 000

65 000

1 728 507

1 728507

J 888 015

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

0

0

0

0

0

0

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

0

0

0

10160

10 160

10160

Immateriális javak értékesítése (>=222) (BS1)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (BS2)
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

i Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (BS3)
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(B5)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
< =244+...+254) (B65|
Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243)(B6)

B5

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

9 000

9 000

9 000

9 000

0

0

0

B7

9 000

9 000

9 000

0

11

0

Bl-7

7 609 067

7 631 383

7 818 305

12 160

12 160

12160

2 538 800

2 538 800

4 476 891

300 000

300 000

406 683

2 538 800

2 538 800

4 476 891

300 000

300 000

406 683

116 854

382 29C
1 219 690

1 219 690

1 219 690

2 540 000

2 540 000

2 540 000

40 000

40 000

40 000

5 078 800

5 195 654

7399181

1 519 690

1 519 690

1626 373

5 078 800

5 195 654

7399 181

1 519 690

1519 690

1626 373

12 687 867

12 827 037

15 217 486

1 531 850

1 531 850

1 638 533

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
iB8132|
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
Finanszírozási bevételek (B8)

B8
BEVÉTELEK

0

9 000

ebből: háztartások (B74)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

0

9 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+.. .+259+269) (B7)

0

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a .../2Q22. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatásai Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása i B1121
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2022. évi
2022. évi
2022. évi
módosított
eredeti
módosított
előirányzat
előirányzat előirányzat II.
111.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

BRUNKSZV1K TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

770 071

770 071

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (BUBI)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
iBU32f

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támoufitások fBl 15)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Elvonások és befizetések bevételei (B12)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

863 000

863 000

898 130

ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (BI6)

863 000

863 000

898 130

863 000

863 000

898 130

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik tB25l

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

B2

Vagyoni típusú adók (B34)
ebből: építményadó (B34)
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)

Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35J)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B35S)
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
<B355>

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

92

ebből: igazgatási szolgáltatási dijak (B36)
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni birság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb birság (B36) ]

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

0

0

92

19 069

19 069

19 069

Készletértékesítés ellen értéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
ebbőhtárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)

770 071
750 000

750 000

750 000

104 600

104 600

104 600

4 837

4 837

4 837

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

50 000

50 000

50 000

23 320

23 320

23 320

1 879

1 879

1 879

249 661

249 661

249 661

7 602

7 602

7 602

60

60

<50

100

100

100

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevétetek B4081 ■
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek
IR4Ö&1

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2022. évi
2022. évi
2022. évi
módosított módosított
eredeti
előirányzat
előirányzat előirányzat II.
III.
60

60

60

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022.évi
eredeti
előirányzat

100

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022.évi
módosított
előirányzat Hl.

100

100

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

1 800

1 800

1 800

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

8 000

8 000

8 000

2022. évi
módosított
előirányzat 11.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

0

0

0

0

0

0

ebből: kiadások visszatérítései (B41I)

Működési bevételek (B4)

B4

21 008

21008

21 053

884 008

884 008

919 275

1 184 232

1 184 232

1 184 232

35 759

35 759

80 000

80 000

173 269

1 235 390

1 235 390

1 791 380

57 000

57 000

178 145

80 000

80 000

173 269

1 235 390

1 235 390

1 791 380

57 000

57 000

178 145

205 663

205 663

205 663

1 386 798

1 386 798

1 354 298

823 686

823 686

825 288

285 663

285 663

378 932

2 622 188

2 622 188

3 145 678

880 686

880 686

1 003 433

285 663

285 663

378 932

2 622 188

2 622 188

3 145 678

880 686

880 686

1 003 433

1 169 671

1 169 671

1 298 207

3 806 420

3 806 420

4 329 910

916 445

916 445

1 039 192

1184232

1184 232

1184 232

35 759

35 759

35 759

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(BS)

B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243)(B6)

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+.. .+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+.. .+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7
Bl-7

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele i;B813 b
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)

35 759

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
Finanszírozási bevételek (B8)

B8
BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁR]
ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

2022. évi
módositott
előirányzat II.

KÖZPONT

2022. évi
módosított
előirányzat III.

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított 2022. évi módosított
előirányzat III.
előirányzat II.

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása i Bl 121
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(Bl 13)
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (Bll 31)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(B11321

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (Bl 14)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támouütások íBl 15)
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)
önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Elvonások és befizetések bevételei (B12)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16>
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik >B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

B2

Vagyoni típusú adók (B34)
ebből: építményadó (B34)
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)

Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B35S)
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
tB355i

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
ebből: igazgatási szolgáltatási dijak (B36)
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni birság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb birság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéké (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

0

0

224

224

1 184

ebbőhtárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)
ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

20 220

20 220

20 220

44 595

44 595

44 595

2 209

2 209

2 209

9 374

9 374

9 634

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek B4081
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

emelt előirányzat

2. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

a
Rovat megnevezése
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek
rtUíiftt

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módositott
előirányzat III.

2022. évi ereded
előirányzat

2022. évi módosított 2022. évi módosított
előirányzat II.
előirányzat III.

0

0

0

0

0

0

22 429

22 429

22 429

S4I9S

54193

SS 413

22 429

22 429

22 429

54193

54 193

55 413

17 000

17 000

60 370

20 000

20 000

99 752

17 000

17 000

60 370

20 000

20 000

99 752

467 268

467 268

467 268

421 471

42 1 471

Í21 971

484 26*

484 268

527 638

441 471

441 471

521 723

484 268

484 268

527 638

441 471

441 471

521 723

506 697

506 697

550 067

495 664

495 664

577 136

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
ebből: kiadások visszatérítései (B411)

Működési bevételek (B4)

B4

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (BS2)
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
<B5)

B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+.. .+250+269) (B7)

B7
Bl 7

Költségvetési bevételek (B1-B7)
Előző év költségvetési maradványának
igén v bevétele (B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi Finanszírozás bevételei (B81)
Finanszírozási bevételek (B8)

B8
BEVÉTELEK

2. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

«
s,
>«c
:3
‘<3
1
5
Rovat megnevezése

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2022. évi
2022. évi eredeti 2022. évi módosított
. 2022. évi eredet!
módosított
előirányzat II.
előirányzat
előirányzat
előirányzat Hl.

Helyi önkormányzatok működésének általános
támoi-atása <B111)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása 'iB 1121
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(Bl 13)

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

489 913

489 913

489 913

417 667

417 667

417 667

520 289

542 605

542 605

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (BI 131)

379 646

401 962

401 962

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
B1132I

140 643

140 643

140 643

14 748

14 748

14 748

Ú!

Ö

1 120

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kieuészítö támogatások (Bl 15)
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

0

4 660

1 442 617

1 464 933

1 470 713

0

0

21 634

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

865 000

865 000

900 130

ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (BJ6)

863 000

863 000

898 130

2 307 617

2 329 933

2 392 477

87 464

87 464

87 464

87 464

87 464

87 464

87 464

87 464

87 464

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik \B25)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

B2

Vagyoni típusú adók (B34)

705 000

705 000

705 000

ebből: építményadó (B34)

700 000

700 000

700 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

ebből: telekadó (B34)

5 000

5 000

5 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 204 479

2 204 479

2 204 479

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35J)

2 204 479

2 204 479

2 204 479

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B3SS)

35 000

35 000

35 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
IB355)

35 000

35 000

35 000

2 239 479

2 239 479

2 239 479

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

47 000

47 00o

47 092

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

92

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni birság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)

40 000

40 000

40 000

ebből: egyéb birság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

7 000

7000

7 000

2 991 479

2 991 479

2 991 571

57

57

57

2 054 364

2 054 364

2 055 324

ebbőhtárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel iB402'

1 050 000

1 050 000

1 050 000

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

945 000

945 000

945 000

114 687

114 687

114 687

4 500

4 500

4 500

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)

12 000

12 000

12 000

Ellátási díjak (B405)

138 135

138 135

138 135

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

664 385

664 385

664 645

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek • B40811

0

0

ő

14 160

14 160

132 100

Egyéb kapott Oáró) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a ,../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi eredeti 2022. évi módosított
előirányzat II.
előirányzat

Rovat megnevezése
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek

0

0

2022. évi
módosított
előirányzat III.
0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
ebből: kiadások visszatérítései (B4J1)

Működési bevételek (B4)

B4

12 000

12 000

12 000

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat
14160

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

14 160

132 100

1 800

1 800

1 845

76 200

76 200

117 768

65 000

65 000

65 000

3 068 288

3 068 288

3 229 061

0

0

0

1 350 000

1 350 000

1 350 000

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódé
1 bevételek (B55)

0

0

0

1 350 000

1 350 000

1 350 000

0

0

(>

0

0

0

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

0

0

0:

9 000

9 000

9 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(BS)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
\=244+...+254) <B65i
Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)

B5

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+. ..+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i=27O+...+280| (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+.. .+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7
Bl-7

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele <B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
iB8132>
Maradvány igénybevétele (B813)

12 000

12 000

12 000

9 813 848

9 836 164

10 059 573

6 000

6 000

28 016

4 254 190

4 254 190

7 214 506

0

0

0

6 000

6 000

28 016

4 254 190

4 254 190

7 214 506

0

116 854

382 290

77 055

77 055

100 625

4 601 631

4 601 631

4 594 803

2 540 000

2 540 000

2 540 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
BX

Finanszírozási bevételek (B8)
BEVÉTELEK

83 055

83 055

128 641

11 395 821

11 512 675

14 731 599

83 055

83 055

128 641

11 395 821

11 512 675

14 731 599

95 055

95 055

140 641

21 209 669

21 348 839

24 791 172

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022. évi
módosított
előirányzat H.

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022.évi
módosított
előirányzat III.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(Kiion
Normatív iutalmak Ki 102}
Céljuttatás, projektpremium iK1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszoluálat (KI 104'
Vép,kieléeítés rKllOSi
Jubileumi jutalom (KI 106}
Béren kívüli juttatások (KI 107)
Ruházati költségtérítés KI 108)
Közlekedési költséuiérítés ÍK1109)
Evivéb költségtérítések (KI 110)
Lakhatási támop-*tások (KI 111)
Szociális támo íratások ÍK1112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
<K1113)

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat IL

2022. évi
módositott
előirányzat HL

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
2022. évi
módosított
módosított
előirányzat n. előirányzat ül.

828 518

827 118

827 118

750 700

725 737

31 000
20 000

30 784
20 000

20 000

0
0

2 100
0

743 004
0

1 000

2 400

5 4341

0

500

2 000

0
1 541
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

0
1 757
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

0
4 600
14 000
0
2 500
960
0
500

0
26 900
14 000
0
2 500
1023
0
500

0

1 757
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

0
2 500
1 023
0
500

27 000

27 000

21 320

39 240

39 240

39 240

961 923

961 923

997286

812 500

812 500

899 455

19 100

19 100

17 550

ebből:biztosítási dijak íKlllB'

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(Kll)

0

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

147 263

147 263

145 568

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)

26 550

26 550

34 411

Egyéb külső személyi juttatások > KI 23:
Külső szeméh i juttatások (KI2)

5 1001

31 566

31 566

45 433

500

500

500

20S 379

205 379

225 412

24200

24200

24200

500

500

500

5 100

Személyi juttatások (KI)

KI

205 379

205 379

225 412

986123

986 123

1 821 486

813 000

813 000

899 955

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (KI)

K2

30 710

30710

32 309

142 632

142 632

145 697

113 000

113 000

121 568

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

30 264

30264

31 863

128 606

128 606

131671

104 800

104 800

113 368

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

446

446

446

9 346

9 346

9 346

5 000

5 000

5 000

500

500

500

1000

1000

1000

4 180

4180

4180

2 200

ebből: eüészségiiRvi hozzájárulás (K2
ebből: táppénz hozzájárulás tK2
ebből: munkaadót afoglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
(K2t
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2,i

2 200

2 200

Szakmai anyagok beszerzése i K311 j

16 000

16 000

18 000

2 500

2 500

2 500

13 710

13 710

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 535

18 535

16 535

16 118

16 118

14 983

5 690

5 690

5 690

32S3S

34 535

34535

18 618

18 618

17483

19400

19400

17400

9 118

9118

39 518

52 014

52 014

90 269

11489

12 189

15 913

3 937

3 937

3 937

8 437

8 437

8 437

3 424

3 724

3 724

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 055

13 055

43455

60 451

60 451

98 706

14 913

15 913

19637

Közüzemi díjak1K331)
Vásárolt élelmezés (K3321
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333 ]
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
IK334)
Közvetített szolgáltatások K3351
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336I
Eyv éb szoláltatások i K337'

44 252

44 252

44 252

20 000
900
1 500

20 000
900
1 500

20 000
759

16 184

16 184

1 363

1363

111 811

21 335

20 935

20 935

12 999

11 999

7 699

50

450

450
48 944

136 342

136 342

119 342

18 333

18 333

Arabeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K31)
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322|

430

430

111 811

111 811

6 000

6 000

81 474

81474

505 621

48 944

48 944

1 028 111

1 091 256

303 034

66 860

66 860

1272 078

1335 223

2 081 044

159 589

159 589

159159

185 221

184221

205438

50
1000

50
1 000

50
1000

200

200

200

ebből: biztosítási dijak i'K337j

Szolgáltatási kiadások ! K33 )
Kiküldetések kiadásai 1041 >
Reklám- és propaiandakiadások K3421
Kiküldetések, reklám- és
propaiandakiadások (K341
Működési célú előzetesen felszámított
általános fortialmi adó IK351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Kamatkiadások (K353>

0

0

17995

1050

1 050

1050

200

200

200

341 683

341 683

552 096

64 438

63 831

62 777

20 750

20 750

28 854

500 000

500 000

500 000

1917

1917

1 917

20 778

20 826

6 600

6 600

6 600

862 461

862 509

1085153

71038

71037

70 731

22 667

22 667

30 771

2 180 129

2 245 322

3 262 182

310 746

310 745

347129

242 401

242 401

273 446

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Eirvéb dologi kiadások > K3551
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35>
Dologi kiadások (K3)
Családi támogatások (K421

606

1

K3

léméit előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

*
Rovat megnevezése

BUDAPEST L KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
2022. évi
módosított 1 módosított
előirányzat n.
előirányzat ÜL

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

K4

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alauuló befizetései i K5022'
Egyéb elvonások, befizetések i1 K.5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506H
ebből: központi költségvetési szervek
\K506>
ebből: helyi önkormányzatok és
költség etési szerveik iK506/
ebből: társulások és költségvetési szerveik
{K5Ö6<
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költség etési szerveik (K506)

Kamattámo ztások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K511)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512)
ebből: egyházi josi szernél',ek iK512>
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K5J2)
ebből: egyéb civil szervezetek \K5121
ebből: háztartások (K5J2I
ebből: pénzügyi vállalkozások <K512:
ebből: egy éb vállalkozások iK512,t

Tartalékok iíK513 í
ebből: általános tartalék K513
ebből: céltartalék iK5]3

Egyéb működési célú kiadások (K5)
KS
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Kl-5
Immateriális javak beszerzése, létesítése
IMÜ
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése <K64)
Részesedések beszerzése (K6S)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célű előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Kó

Ingatlanok felújítása (K71)

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
2022. évi
módosított
módosított
előirányzat IL előirányzat m.

186 500

196500

186 500

186 500

206 500

10 000

10 000

10 000

412 078

412 078

412 078

422 078

422 078

422 078

97 725

97 725

114 820

300

50 000

JÖÖ00

53 292

300

26 725

26 725

40 528

16 000

16000

16 000

5 000

5 000

5 000

4 500

A 500

4 500

830 857

893 288

915 838

10 000

10 000

10 000

609 212

669212

669212

in no
97 375
0
3 000

113 701
97375
0
3 000

117991
115 635
0
3 000

1 465 754

1 356 246

140 000
1 325 754
2 820 914

94 792
1 261 454
2 773 837

262 634
1 559 453
3 279323

0

0

430

0

0

0

5 423 632

5 441 748

7 005 726

1439 500

1 439 500

1 514 742

1 168 401

1 168 401

1 294 969

9 843

9 843

20 934

22 205

20235

20 235

379 577

379 577

701 522

1970

1970

12 598

12 598

6142

5 000

5 000

5 000

112

112

149 975

154175

189169

20 512

20 512

45247

1000

888

888

149 041

149 041

159108

12 883

12 883

19 589

270

270

270

701 034

705 234

1 076 875

60 600

60 600

92 041

1270

1270

464 882

464 882

470 394

10 000

10 000

10 000

7 742

10 000

10 000

10 000

26 607

5 000

5 000

5 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)
K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
(K84)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik \K84i

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre '!K89l
ebből: ey i éb civil szervezetek iK89i
ebből: háztartások iK89i
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89l

Egyéb felhalmozási célú kiadások i K8l
Költsé.ivetési kiadások K1-KS1

2022. évi
módosított
előirányzat ül.

186500

Informatikai eszközök felújítása (K72)

Felújítások (K7)

2022. évi
módosított
előirányzat II.

10 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

Beruházások (K6)

2022.évi
eredeti
előirányzat

10 000

ebből: hozzájárulás a lakossági
enertiaköUsé L ekhez )K46)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

K8
Kl-8

130

125 520

125 520

127008

6 750

6 750

6 750

590 402

590 402

631 751

31 750

31750

31750

200 000

200 000

200 000

0

0

0

200 000

200 000

200 000

0

0

0

19 792

19 792

174 6651

0

0

0

19 792

19 792

174 66t

219 792
6 934 860

219 792
6 957 176

0
1 531 850

0
1 638 533

374 665
9 089017

0
1 531 8501

1270
1 549

419

0

0

1 968

0
1 169 6711

0
1 169 671

0
1 298 207

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása iK913i
Ál lamháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése iK914,i
Központi, irányító szervi támogatások
folsósításatK.915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése i K916)
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi finanszírozás kiadásai K911
Finanszírozási kiadások (K9|
KIADÁSOK

K9

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat H

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi
módosított
előirányzat IIL

51 376

168 230

433 666

4 601 631

4 601 631

4 594 803

1 100 000

1 100 000

1 100 000

40000

40 000

5 753 007
5 753 007

5 869*61
5 869 861

40000
6128 469

12 6*7 *67

12 *27 037

2022.évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módositott
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat HL

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022.évi
2022.évi
módosított
módosított
előirányzat EL előirányzat Hl.

6 128 469

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15 217 486

1 531 850

1 531 850

1 638 533

1 169 671

1 169 671

1 298 207

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
< KI101)
Normatív iutalmak (KI 102]
Céljuttatás, projüktprémium i KI 1031
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszol^álat i KI 104:'
Vépkielécítés (KI 105)
Jubileumi jutalom i KI 106
Béren kívüli iuttatások (K1107)
Ruházati költsé^iérítés i KI 1081
Közlekedési költséctcrités (KI 109)
Ecvéb koltséulérítések :KI 110)
Lakhatási támoi-^tások 1K1111)
Szociális támouatások (Ki 112»
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K11I3)

BUDAPEST L KERÜXET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

2022.évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
2022.évi
módosított
módosított
előirányzat IL előirányzat ÜL

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi
2022. évi
módosított
eredeti
^
előirányzat
IL
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat III.

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat 11.

2022. évi
módosított
előirányzat ÜL

430 024

430 024

430 024

529 857

519 857

519 857

277 569

275 069

272 069

35 933
3 931

35 933
3 931

3 931

44 251
2 000

44 251
300

300

22 725
2 000

22 725
2 000

2 000

14 458

14 458

13 958

0

1 700

5 760

3 300

3 300

4 300

0
933
24 261
0
4 000
1 116
0
558

0
933
24 261
0
4 000
1 1161

0
6 672
29 283
0
3 746
1 956

29 283
0
3 746
1 956
0
500

0
5 874
13 826
5 562
2 249
786
0
300

0
5 874
13 826
5 562
2 249
786
0
300

0
5 874
13 826
5 562

500

0
6 672
29 283
0
3 746
1 956'
0
500

0

558

0
933
24 261
0
4 000
1 116
Ö
558

6 500

6 500

6 500

0

10 000

10 000

0

2 500

5 500

521 714

521 714

556 523

618265

618 265

668207

334191

334191

356 916

23 950

23 950

23 950

3 600

3 600

3 600

3 384

3 384

3 384

Öl

(J

786
0
300

ebből:biztosítási díjak KI 113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(KID
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)
Euvéb külső szeméh i iuttatások (K123)
Külső személvi juttatások (K12)

2 140

2 140

3 000

3 000

1000

1 000

1000

26090

26 090

26590

6600

6 600

7 600

4 384

4 384

4 384

Személyi juttatások (KI)

KI

547 804

547 804

583 113

624 865

624 865

675 807

338 575

338 575

361 300

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

78 804

78 804

84100

92 927

92 927

100 722

49 500

49 500

52 910

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

67 604

67 604

72 900

80 843

80 843

88 638

43 889

43 889

47 299

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

7 200

7 200

7200

10170

10170

10170

4 770

4 770

4 770

4 000

4 000

4 000

1914

1914

1914

841

841

841

500

500

5 000

5 000

5 000

1 800

1800

1 800

39 320

39 320

54 473

11 808

11 808

18 503

22 481

22 481

26 183

39820

39 820

55281

16 808

16 808

23503

24 281

24281

27983

25 190

25 190

20 887

1 700

1 700

3 320

1 200

1 200

1 200

2 400

2 400

2 777

1 300

1300

1 300

600

600

600

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

27S90

27 590

23 664

4 620

1800

1800

/ 800

Közüzemi díjak IK331 j
Vásárolt élelmezés (K3321
Bérleti és lízing dfak i >=381 (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
*K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások [
(K336)
Egyéb szolgáltatások <K337'

44 800
174 130
6 051

44 800
174 130
5 271

7 000

7 000

7 000

926 914

926 914

ebből: egészségügyi hozzájárulás K21
ebből: táppénz hozzájárulás {K2i
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
íEZl
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó tK2>

Szakmai anyagok beszerzése (K3111
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K31)
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321]
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322

93 840

93 840

196 318

196 318

315 002

315 002

1 757 055

1 756275

0

955 559

3 000

3 000

18 000
53 820
900

18 000
53 820
900

93<

735

735

735

8 144

8 144

11 606

4 915

4915

4 926

4 837

4 837
8 000

2 000

2 000

2 000

7 997

7 997

8 000

8 000

13 581

13 581

1826107

107282

107282

129 019

22 647

22 647

22 702

0

0

0

0

0

0

0

0

492 607

492 607

514 482

34 029

34 029

42 141

12 981

12 981

13 974

90 000

90 000
780

90 000

1 800

1 800

3 800

1 104

1 104

1 104

199 614

ebből: biztosítási díjak ‘K337

Szolgáltatási kiadások iK33)
Kiküldetések kiadásai (KJ 411
Reklám- és propaiandakiadások (K3421
Kiküldetések, reklám- és
propaiandakiadások iK34>
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó ÍK351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Kamatkiadások (K353l
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Egyéb doloiri kiadások i K3551
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)
Családi támogatások (K42)

KJ

14 000

14 000

100

100

100

50

50

596 607

597387

618 916

35 929

35 929

46041

14135

14135

15 148

2 421 072

2 421 072

2 523 968

163 019

163 019

203 183

62 863

62 863

67 633

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022.évi
2022. évi
módosított
módosított
előirányzat IL előirányzat IIL

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat ÜL

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat IIL

2022. évi
módosított
előirányzat EL

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
ebből: hozzájárulás a lakossági
enerijaköltséeekhez iK46)

Egyéb nem Intézményi ellátások (K48)
K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Ep/éb elvonások, befizetések <K5023 >
Elvonások és befizetések i K502)
iEgyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre íK5061
ebből: központi költségvetési szervek
\K506‘
ebből: helyi önkormányzatok és
költség etési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)

Kamattámogatások (Ki 101
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (KSH)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre <K512»
ebből: egyházi jogi szeméhek iK512\
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
IK5J2I
ebből: egvéb civil szervezetek (K5J2)
ebből: háztartások K512
ebből: t>énzüg\i vállalkozások K512
ebből: egy éb vállalkozások (K5121

Tartalékok (K513)
ebből: általános tartalék K513:
ebből: céltartalék :K513>

Egyéb működési célű kiadások ilKSli
K5
MŰKÖDÉSI CÉH KIADÁSOK
Kl-5
1 Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62>
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése íK63í
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése ;K64 ;i
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások IK6Ó)
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)

Kó

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 047 680

3 047 680

3 191181

880 811

880 811

979 712

450 938

450 938

481 843

3 823

3 823

3 823

2 617

2 617

2 887

1000

1000

1000

591

591

591

165 225

165225

168 655

7 768

7 768

8314

5 647

5 647

5 647

46350

46 350

47 730

2 366

2 366

2514

1 721

1 721

1 721

218 015

218 015

223 095

11134

11134

11 828

7 959

7 959

7 959

425 768

425 768

720 971

19294

19294

37524

37 638

37638

47 453

114 957

114 957

194 663

5 206

5206

10128

10162

10162

12 812

540 725

540 725

915 634

24 500

24 500

47 652

47 800

47 800

60 265

0
3 806420

0
3 806420

0
4 329 910

0
916445

0
916 445

0
1 039192

0
506 697

0
506 697

0
550 067

Informatikai eszközök felújítása (K72)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célű előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (K7)

K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)

íKMi

ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K84 >

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre i:K89|i
ebből: egyéb civil szervezetek K89
ebből: háztartások <K89
ebből: pénzügy i vállalkozások <K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Költségvetési kiadások (K1-K8)

K8
Kl-8

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi
2022.évi
módosított
módositott
előirányzat II. előirányzat ÜL

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022.évi
módosított
előirányzat III.

2022. évi eredeti
előirányzat

2022.évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat ÜL

Államháztartáson belüli megelőlegezések
fűlvósíiÁsa IKIALÜ-------------------------Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása 1K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése i K916 i
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi finanszírozás kiadásai <K91)
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

K9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 806 420

3 806 420

4 329 910

916445

916 445

1 039 192

506 697

506 697

550067

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEK IÖI.ÉI I SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KllOll
Normatív iutalmak iK1102i
Céljuttatás nroielctprémium i K1103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra túlszoluálat KI 104!
Vé^ielé^ítés (KI 1051
Jubileumi [utalom (KI 1061
Béren kívüli iuttatások í KI 107 *
Ruházati költséetérítés (KI 1081
Közlekedési kÖltsémérités (KI 109}
Egyéb költségtérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások i KI 111)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
ÍK1113)

2022. évi
módosított
előirányzat 11.

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi
módositott
előirányzat
ÜL

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
2022. évi
módosított módosított
előirányzat előirányzat
n.
III.

270 273

270 273

264 365

32 886

32 686

23 977
8 497

23 977
8 497

8 497

2 648
1 000

2 648
1 000

0

0

0

2 360

2 360

0
2 680
14 869
0
2 346
932
0
290

0
2 680
14 869
0
2 346
932

0

290

14 869
0
2 346
932
0
290

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0

0

5 000

0

200

Öl

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

323 864

323 S64

350 318

41439

41439

4 675

Egyéb külső személvi iuttatások (KI23)
Külső személvi juttatások (K12J

4 675

4 765

3 200

3 200

2022. évi
módosított
előirányzat ÜL

3 080 764

3 093 648

160 534
37 428

162 418
35 728

351 322
35 028

2 360

21 118

24 718

33 812

0
0
0
262
196
Ö
0

0
22 30C
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

Ö
44 816
126 190
6 062
33 103
11 009
0
3 648

2 646
97 120
124 351
6 062
32 103
11009
0
3 648

1 400

72 740

85 440

88 960

0

0

0

3 613 895

3 613 89b

3 879 709

147 263

147 263

145 568

5 313

84459

84 459

92 973

45 944

51004

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
Munkavégzésre irányuló egyéb
Jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)

2022. évi
módosított
előirányzat IL

3 119 827

37 211

ebből:biztosítási dííak (K11I3)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(Kill

2022. évi
eredeti
előirányzat

2 038

2 038

2 038

600

600

600

6 713

6 713

6803

3 800

3 800

5 913

45 944
277 666

277 666

62 861
301 402

Személyi juttatások (KI)

KI

330 577

330 577

357 121

45 239

45 239

56 917

3 891 562

3 891 562

4181 111

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzá íárulás! adó i K2 j

K2

50 466

50 466

54 447

6 206

6 206

7 881

564 245

564 245

599 634

5 803

5 803

7478

338 575

504 609

539 869

42 062

42 062

42 152

0
1 500

0
1500

0
1 500

4 180

4 180

4180

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

42 800

42 800

46 652

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

5130

5130

5220

ebből: egészségüsfyi hozzájárulás K2<
ebből: táppénz hozzá/árulás >K2\
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban \
' terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
iK2,
ebből: munkáltatói terhelő személyi
iövedelemadó {K2>

2 536

2 536

2 575

403

403

403

11 894

11 894

11 933

Szakmai anyagok beszerzése ; K3111

1994

1994

1 994

750

750

750

42 254

42 254

42 562

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 363

9 363

10 012

2 660

2 660

2 660

123 975

125 975

149 039

0
168 229

0
191 601

Árubeszerzés iK313/
Készletbeszerzés (K31)
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
<K322)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Közüzemi díjak 4K331'
Vásárolt élelmezés K332:
Bérleti és lízing díiak (>=38 (i K3331
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
Közvetített szolba Itatások i K33 51
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336;i
Ecr éb szolgáltatások IK337}

11357

11 357

12 006

3 410

3 410

3 410

0
166 229

3 549

3 549

3 549

240

240

240

104 500

105 200

174 896

3 295

3 295

3 295

300

300

23 693

23 993

24 394

540

6 844

6 844

6844

540

564

128 193

129 193

199 290

5319
31 123
3 054

5 219
31 123
3 054

3 000
0
300

3 014
0

3 054

3 000
0
300

158 555
259 973
14 333

158 455
259 973
13 553

185 620
321 520
127 096

4 508

4 508

8 508

1600

1600

11 595

1 092 226

1 090 826

1 132 639

100

100

104 727

105 227

112 856

7 594

7 594

7 492

1 250

481 922

481 922

892 263

7 707

7 707

59 305

S930S

1 525 022
0
3 634 978
250
1 000

1 759 770
0
4 531 764
576
18 669

0

1 250

1 250

4 286

4 286

87547

10 436

10436

20 748

1 461 877
0
3 573 613
250
1000

0

0

0

0

0

1250

1250

19 245

20 671

20 671

28 235

3 837

3 837

6 627

990 996

990 389

1 249 186

3 687

3 687

598 508
0

599 114
780

600 862
1 506

0

0

1

150

150

150

100

100

100

41 778

41 826

53 004

24 SOS

24 508

31072

3 937

3 937

6 727

1 631 282

1 632 106

1904 559

102 014

102 014

137469

18 323

18 323

31 449

5 500 567

5 565 759
0

6 846459

ebből: biztosítási díiak (K337)

Szolgáltatási kiadások ( K33)
Kiküldetések kiadásai i K341)
Reklám- és pronacajidakiadások < K342)
Kiküldetések, reklám- és
propanandakiadások iK34
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó i K351)
Fizetendő általános fortalmi adó ' K352»
Kamatkiadások iK353i
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Egyéb dolo i kiadások (K355)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)
Családi támogatások (K42)

K3

ft

0

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022. évi
módosított
előirányzat n.

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022.évi
módosított
előirányzat
HL

2022.évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módositott
előirányzat
IL

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2022. évi
módosított
előirányzat
IIL

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
ebből: hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez tK46)

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

K4

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései I K.5022 J
Egyéb elvonások, befizetések i K5Q23 \
Elvonások és befizetések (K5021
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre i K506)
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506i
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költség etési szerveik IK506)

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)

0

0

483 057

549 037

1870

1870

1870

2 089

2 089

2 089

1 068

K6

Ingatlanok felújítása (K71)

0
69 768'

1590

10 000

0

0

10 000

186 500

186 500

196 500

186 500

186 500

206 500

10 000

10000

10 000

412 078

412 078

412 078

0
422 078

0422 078

0
422 078

97 725

97 725

115 120

50 000

50000

53 592

26 725

26 725

40 528

16 000

16 000

16 000
5000
4 500

0

0

0

830 857

893 288

915 968

10000

10 000

10 000

609 212

669 212

669 212

111 270
97 375
0
3000
1 465 754
140 000
1 325 754
2 820 914
12 963 787

113 701
97 375
0
3000
1 356 246
94 792
1 261 454
2 773 837
12 981 903

117 991
115 635
0
3 130
1 822 087
262 634
1 559 453
3 279 753
15113 457

35 871

33 901

44 992

379 577

381 547

703 492

1090

23 676

23 788

18 692

6 306

353 806

357 894

426 315

0

0

0

0

0

0

0

0

69 768

96 247

1 590

0

5000

ebből: általános tartalék <K513)
ebből: céltartalék \K513\
0

0

4 500

Tartalékok |K513)

483 057

2022. évi
módosított
előirányzat TIL

5000

ebből: egvházi tögi szeméhek <K512
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
IK5J2,
ebből: ex\ éb civil szervezetek tK5J2>
ebből: háztartások fh'512)
ebből: pénzü^ri vállalkozások (K512i
ebből: egyéb vállalkozások fK512j

K5
Kl-5

2022. évi
módosított
előirányzat D.

45ÖÖ

Kamattámoüjtások (K510)
Működési célű támogatások az Európai
Uniónak íKSll)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre í'KJ 12 j

Eg^éb működési célű kiadások (KS)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
<K62>
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése iKó3»
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64}
Részesedések beszerzése <K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások CK66$

2022. évi
eredeti
előirányzat

429

429

1998

214 128

214 128

233 998

5 027

2 019

2 019

9394

1 007 058

1011 258

1 427 489

18168

18 321

18 321

27 559

1068

1068

5 027

5 027

5 969

5 969

981 872

981 872

1 333 618

Informatikai eszközök felújítása (K72)

10 000

10 000

17 742

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

5 000

5000

32 026

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (K7)

K7

1 611

1 611

4 904

4 947

4 947

7441

269 153

269 153

363 706

7 580

7 580

23 072

23 268

23 268

35 000

1 266 025

1 266 025

1 747 092

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

19 792

19 792

174 665

0
19 792
Ű
219 792
15 456 663

0
19 792
0
219 792
15 478 978

0
174 665
0
374 665
18 662 703

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
iK84>
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik *K84>

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)
ebből: egyéb civil szervezetek K89)
ebből: háztartások (K89)!
ebből: pénzügyi vállalkozások 1K89)

Es^éb felhalmozási célű kiadások í K8)
Költségvetési kiadások (Kl-Kgi

K8
Kl-8

0
495 664

0
495 664

0
577 136

0
95 055

0
95 055

0
140 641

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat meg nevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat ü.

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi
módosított
előirányzat
HL

2022. évi
2022.évi
módosított
eredeti
1 előirányzat
előirányzat
n.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2022. évi
módosított
előirányzat
111.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
folvosíii-sa (K.9121-----Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése l K914 >
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K9151
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelvezése (K916)
ebből: óvadéki bankbetét

Belföldi finanszírozás kiadásai t K91)
Finanszírozási kiadások tK9l
KIADÁSOK

K9

0
0
495 664

0
0
495 664

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat II.

2022. évi
módosított
előirányzat III.

0

0

0

51 376

168 230

433 666

4 601 631

4 601 631

4 594 803

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5 869 861
5 869 861

6 128 469
6 128 469

21348 830

24 791 172

0
0

0
0

0
ü

0
0

40 000
5 753 007
5 753 007

577 136

95 055

95 055

140 641

21 209 66*>

4. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez

K61

K62

K63

Immateriális
Informatika
Ingatlanok
javak
i eszközök

Beruházások

--------------------------4. melléklet eg 1/2022. (H. 26.) önkorménygati r
Felújítások

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

K64
Egyéb
tárgyi
eszköz

K66

K65

Meglévő
Részesedés részesedé
s növelése

K67

K6

K71

K72

K73

K74

K7

ÁFA

ÖSSZESEN

Ingatlanok

Informatika
i eszközök

Egyéb tárgyi
eszközök

ÁFA

ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

44 992

703 492

17 220

427 087

0

0

233 428

1 427 489

1332 069

19 291

31607

364 125

1 747 092

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

20 934

701 522

6142

189 169

0

0

159 108

1 076 875

470 394

7 742

26 607

127 008

631 751

Monitorin i rendszer továbbfeilesztése
Budai várfal stabilitásáról tanulmánv
Batthvánv tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZ)
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve

9 843
11 091

2 657

0

0

Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése
1 ogodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és
kiviteli terv)
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése
Szabó Ilonka kulvafuttató
Ingatlan beszerzés
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8. tervezés
Szelektív i'VÍiitőszicetekhez kamera

110 236
43 307

29 764
11 693

12 500
11091
140 000
55 000

23 622

6 378

30 000

3 200

864

4 064

118 110
19 685
2 362
285 945
36 000

31 890
5315
638
9 720
213

150 000
25 000
3 000
285 945
45 720
1000

11 811
31 496
1 197

3 189
3 189
8 504
323

8 544
15 000
40 000
1 520

2 362
3 937
236
7 874

638
1 063
64
2 126

3 000
5 000
300
10 000

2 362

638

3 000

748

202

950

945
236
10 630
3 937
787
39 370

255
64
2 870
1 063
213
10 630

1200
300
13 500
5 000
1000
50 000

19 685

5 315

25 000

787

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés

5 355

Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12
iBudavári - vári sorompóoszlop beszerzése
ICsikkevfiitő (20 db) szelektív avúitők mellé - KVA
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása -

KVA
Horváth-kert feilesztés
Hőkamera beszerzés - KVA
Ivókutak párakapuk létesítése - KVA
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új
raktár berendezése, felszerelése)
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és
infra fíítőpanel
Kutvapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db ) - KVA
1 evegőminőségmérő műszer (10 db > - KVA
Naphegy tér fejlesztése
Öntözőrendszerek tervezése létesítése - KVA
Sülhedő iHillerckhcz kamera
Szentháromság téri zöldfelület megú jítása (önerő)
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat

4. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
------------------------------- 4-. melléklet az 1/2022. (U.

K61

K62

K63

Beruházások

Felújítások

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

K64

K65

K66

K67

Kő

K71

Térfif;\elő kamerarendszer bővítésére
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb

59 941

15 945

75 886

tárgyi eszk. beszerzése
/ajmérőműszer beszerzése - KVA
Szoborállomám bővítése
Eüvéb beszerzések
Önkormányzati lakások felújítási kerete
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése,
lelúiítás
Budavári - Palota úti őrház felúiítása
Hunyadi úti park felúiítása
közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés
icrvezése
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő
lorgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások
kivitelezése

11 811
551
4 200
34 108

3 189
149

15 000
700
4 200
34 455

347

0

0

K72

K73

f

K74

K7

173 228

46 772

220 000

9 449
3 937
9 449

2 551
1 063
2 551

12 000
5 000
12 000

7 874

2 126

10 000

7 874

2 126

10 000

11 811
11 811
19 685
7 874

3
3
5
2

189
189
315
126

15 000
15 000
25 000
10 000

11 811

3 189

15 000

19 685
3 150
6 299
21 260

5315
851
1 701
4 252

25 000
4 001
8 000
25 512

15 748

4 252

20 000

3 465
98 425
7 874
19 685

936
26 575
2 126
5315

Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő
korszerűsítés (BDK-val együttműködve)
Kutyafuttatók felúiítása. fejlesztése
Markovits utcai kazettás Járdaszakasz rendezése
Műemléki kőelemek rekonstr.. pótl.
Refonnációs emlékkút átalakítása víztakarékos
üzemeltetésre - KVA
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése,
felújítása
Tabáni tanösvénv felújítás - KVA
Toldv Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása kivitelezés 1. üteme
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása tervezés
Városháza épület gépészeti felúiítása kivitelezés
Városháza épület gépészeti felúiítása tervezés
Városháza épület tetőfelújítása
Informatikai eszközök felúiítása
2021. évi maradvánv_

Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal
Session rendszer beszerzése
MS licenszek
2 db szolgálati gépjármű vásárlása
közterület dolgozói részére telefonkészülékek
beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)

26 607

1 488

4 401
125 000
10 000
25 000
7 742
28 095

5 000

6 750

31 750

7 742

20 235

1970

5 000

45 247

19 589

92 041

9 449

3 295
2 700
2 551

13 530
12 700
12 000

1 063

287

10 235
10 000

0

0

1 350

10 000

10 000

4. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
------------------------------- 4. molféklet ag

K61

K62

Informatikai eszközök beszerzési kerete
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Épület felújítás
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyieszközök felújítása
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés
2021. évi maradvány

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Áthúzódó fclúiítások-heruházások

Felújítások

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

K64

K63

K65

K66

K6

K67

5 000

1 350
2 728

10 000

1 970

1 135
23 600

K74

K7

6 350
14 698
5 000

2 700
2 700
1 350

12 700
12 700
6 350

306
6 372

1441
29 972

0

0

0

0

0

0

0

1270

0

1549

0

419

1968

3 823

0

2 617

169 225

0

0

47 430

223 095

720 971

0

0

194 663

915 634

0

338 583
249 357

91 418

430 001
316 684

0

55 118

14 882

70 000

17 972

4 852
ö

22 824
0
0
0
1600
0
0
12 000
0
4 000
300
0
0
58 225

-

Szilágyi Dezső tér 4. felújítása
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel i

Fedett gépkocsi parkoló létesítése
Parkoló fölés napelemek telepítése
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához

3 150
5 118
11 811
4 725

638
213
149
130
64
128
851
1 382
3 189
1276

Fiat Ducato tehergépkocsi (2 dbi

22 835

6 165

Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök)
lelszereléssel |4 db j
Mathieu Azura kommunális seprőgép
1 lektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE l

11 023
56 693

2 976
15 307
-

/amárdi üdülő

2 362
788

551

Horánr üdülő
480

GAMESZ irodaház
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése
Szélfogóba elektromos töltő telepítése
Teraszra védőtető szerelése

K73

10 000

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

Vizesblokkok korszerűsítése felúiítása
Menekülttábor - ipari hütő

K72

K71

10 000

Orszáeház 9. irodaház kialakítás - felújítás I. ütem
Orszát’ház 9. irodaház kialakítás - felújítás II. ütem

Alsó kőház tetőcsere
< ondnoki lakás felúiítása
Kon\ha felújítás
társalgó és homokozó fölé napermő felszerelése
Szobák ütemezett felúiítása I. ütem
Páraelszívó feleszerelése tusulókba
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje
Udvari térburkolat javítása
Kapu automatizálás

ée.frmkofméflyeati r

Beruházások

236
473

GAMESZ telepheh

0

öl

0
0
0
3 000
0
1001
0
0
700
0
0
0
0
300
601
0
4 001
6 500
15 000
6 001

1 260

9 449
3 150
236

0
0
340
0
0
2 551
0
850
64
0
Öl

45 846
0
0
ö1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29 000

0

13 999

0

72 000
0

0
0

4. melléklet a ...12022. (IX....) önkormányzati rendelethez
------------------------------- 4. metiéktet az

K62

K61

K63

Tenax 1. 0 elektromos seprö-felszívósép
Toyota Proace
önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy
Tenant i
Levesősürítö kompresszor
Áramfejlesztő TR13E
Melegvizes mosó
színes nyomtató Workforce Pro WF-6590DTWFC (2
db)
I^aznatói irodába irodabútor vásárlása

Kis értékű tárgyi eszközök
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Felújítások

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

K64

K65

K66

K67

29 921

K6

8 079
-

3 823

0

8 661
473
1 221
1 024

2 338
128
330
276

578
483

156
130
3 526

2 617

0

1000

öfikttfmánygeti r

Beruházások

8 314

0

0

2 514

K72

K71

K74

K73

K7

38 000
0

0
0

10 999

0

601
1 551
1300

0

734

0

613
16 585

0

11828

0
0

37 524

0

0

10 128

47 652

1 488

7 000
0
2 500

N\árs u. 2.-4.
érv csoportszoba felúiítása
lámpatestek cseréje
óvodatitkári iroda felúiítása (parketta, álmennyezet)

1 969

531

3 150

850

2 441

659

1 261

341

Iskola u. 44.
Emeleti középső csoportszoba felújítása
Tornaterem felúiítása II. ütem
2 db emeleti csoportszoba burkolat csere Magic Floorra
földszinti 3 db csoportszobában motoros redőny
felszerelése
földszinti kis és középső csoportok öltözőinek teljes
felújítása
épület első bejáratánl terasz és lépcső elbontása,
újáépítése
kazánházi el. Elosztó átalakítása
Toldv Ferenc u. 66.
egv terem teljes felújítása

4 000
0
3 100
1602
0
0
0

3 150

850

630

170

4 000

Mészáros u. 56/b
öltözők, irodák, konyhák ablakaira redőny felszerelése
lopoiicdiai szoba padlóburkolat csere
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda
rögz.)
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny
szerelése

800
0
2 500

1 969

531

630

170

1 969

531

2 500

3 937

1 063

5 000

3 150
5 000

850
1 350

4 000
6 350
0

800

Tigris u. 58-60.
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felúiítása

Dísz tér 3.
konyha felúiíátsa gépészettel

Lovas u. 3.
Emeleti középső csoportszoba felúiítása
felső szint kombiénak felúiítása II. ütem
felső szint közlekedő, öltöző felújítása

4. melléklet a ...12022. (IX....) önkormányzati rendelethez
4: melléklet a; 1/2022. (II. jB^-önkorfnányzati rendelethez

K61

K62

Beruházások

Felújítások

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

K64

K63

K65

K66

K67

K6

K71

alsó szint folyosó öltöző felújítása
felső szint fohosó. öltöző felújítása

K72

K73

K74

K7

2 756

744

3 500

47 453

12 812

60 265

28 346

7 654

36 000

6 272

1 693

630
4 331
3 543
1 575

170
1 169
957
425

800
5 500
4 500

2 756

744

3 500

18 168

4 904

23 072

1 969

531

2 500

Nagy értékű tár .:. i eszközök
Laptop (5 db)
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék i
Nvársu.-babaház
N\árs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje
Mészáros u.-Udvari játék < fészekhinta i
Lovas u.-Moso atógép
Dísz tér-óvodatitkári irodába . olcok. szekrény ek
Toldv F. u.-Udvari játék ltorony i
Iskola u.-színes fénymásoló
Iskola u.-udvari játék i lutó e . ensúl ózó l
Iskola u.-szekrénvsor logopédiai szobába
Iskola u.-szekrénysor fejlesztő szobába
Iskola u.-szekrénvsor teraszra

1 000
1 496
394
546
866
315
615

Kiscrtékű tárgyi eszközök

Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje

591

270
404

1270
1900

106
148

500

234

1 100

85
166

400
781

58
72
64

694

213
268
235
213
3 153

57
850

271
340
299
270
4 003

5 647

1721

7 959

Iskola u. 22-24.
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba
kialakítása, két helység összenyitásával
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés,
.ilágítás, padlóburk. Csere

7 965

Lovas u. 3.
4 db radiátor burkolat csere
teljes padlóburkolat csere
Acélszerkezetű polikarbonát előtető a teraszon
közös lépcsőházban lépcsőfokok felúiítása

2 000

Tigris u. 45/a
Épület melletti lépcső felújítása

Nagy értékű tárgyi eszközök
konv hai-hulladék örlő/me-iscmmisitö
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő i4 db i
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi
iroda, szülői fogadó)
Laptop 13 dbi
kisértékű tárgy i eszközök

68

252
748

202

734

236

159

591
3 913

1 056

320
950
970
750
4 969

0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ
Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)
családsegítő szoba vizesedés megszüntetése

Split klíma kiépítése

1870

2 089

1068

5 027

0

4. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
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K61

K62

Felújítások

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

K64

K63

i\\. 28.)

Beruházások

K66

K65

K67

K6

K71

K72

önkormónygati ■rendelethez
r

K74

K73

K7

Gondozási Központ (Attila u. 8.)
szomszéd helység egybenyitása II. ütem
Split klíma kiépítése a társalgóba
Nagy értékű tárgy i eszközök
Klíma-gondozási kp nagviermébe
Klíma-családsegítő szóig. Irodába
Kis értékű tárgyi eszközök

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Teniszpálya és műfüves pálva világítás korszerűsítés
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése
Kapuügyeleti kis faház
két iroda és müheli világítás korszerűsítés
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése
Műfüves labdarugónál' a burkolacsere
Nagv értékű tárgvi eszközök
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos
locsoláshoz'
Irodai páncélszekrény
3 db számitógép
1 árfigyelő biztonsági kamerarendszer
Irodakonténer
Kis értékű tárgyi eszközök

0

0

0
0

20 572
0

0
0

394

106

394

106
856

500
500
4 027

1998

9 394

IT7Ü

1 301

0

7 396

0

0

0

27 559
11 811

0

0

7 441

35 000

3 189

15 000
0
0
0
0
20 000

0

0

0

331

89

0

790

213

420
1003
1801
4 489
1 681

0

1 418
3 534

955

1 323

358

0

5. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

011130

Önkorm, És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

011130

önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

013350
013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás
Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K
Ö

018010

önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

K

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

Ö

031030
031030
041110
041110
045170
045170

Közterület rendjének fenntartása
Közterület rendjének fenntartása
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
államháztartáson kivülről

K
Ö
K
Ö
K
Ö

900020
900021

K
0

Működési célú
támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

Vagyon
értékesítés
bevételei

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

4 500

Pénzügyi
műveletek
bevételei

2 540 000
9 000

4 476 891
87 464

1 350000

1 492 347

382290
47 000
2944 479
1 245 000
638 515

5. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat Személyi jellegű
kiadások
kód

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

ö

D13350
013350
016080
016080
018020
018020
031030
031030
042180
042180

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás
önkorm vagyonnal való gazdálkodás
Kiemelt állami és önkorm rendezvények
Kiemelt állami és önkorm rendezvények
Központi költségvetési befizetések
Központi költségvetési befizetések
Közterület rendének fenntartása
Közterület rend ének fenntartása
Állat-egészségügy
Állat-egészségügy

K
Ö
K
Ö
K
ö
K
Ö
K
Ö

045160

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160
045170
045170
062010
062010
'62020
062020
066010
066010
066020
066020
082070
082070
082091
082091
'J83030
1083030

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Településfejlesztés igazgatása
Településfejlesztés igazgatása
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás
Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése, megóvása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése, megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
feilesztése
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység

munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

169 586

Dologi kiadások

348156

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

1 950000

256 369

Beruházások

Felújítások

110 820

30001

105 000

5000

71 000

174 384

412 078
16000

79 950

311558

3000

20000

352 385

206 000

545 615

270 000

316750

70000

110 000

30000
—

10 000

601 077
185 000

ö
K
Ö
K
ö

277 303
362 136

K

29000

168 022

ö

K
Ö

084010

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

K

084010

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

Ö

084031
084031
084032
084032
086010
086010

Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek programtámogatása
Civil szervezetek programtámogatása
Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Határon túli magyarok egyéb támogatásai

K
Ö
K
Ö
K
ö

4 601 631

174 665

5118

K

Ö

200 000

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

426 838

Ö

K

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

68 500

K

K
Ö
K
Ö

Ellátottak
juttatásai
kiadások

25 000
15 000

24455
5 000
22883
35 540

65 000

15000
96000
20 000

5. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

ö

086030
086030

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Nemzetközi kulturális együttműködés

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

K

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

Ö

104012
104012

Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v.
alternatív napközbeni ell.
Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v,
alternatív napközbeni ell.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
Lakásfenntartással, lakhatással összefőggó
ellátások
Lakásfenntartással, lakhatással összefőggó
ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások
Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek

K
Ö

086020
086020

104030
104030
104051
104051
106020
106020
107060
107060
900060
900060

K

K
Ö

18000

12124

12 826

17 822
15 275
20000

2000

4725

K
3055
ö
K

5 000

Ö

1 000
20 000

K

15 200

Ö
K
Ö

11 200
23 914

K
Ö

175 100
1100000

326116

5. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2Q22. (11.28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek
COFOG szám

Feladat
kód

COFOG megnevezés

011130

Önkorm, És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

Működési célú
támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

Vagyon
értékesítés
bevételei

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

Pénzügyi
műveletek
bevételei

12160
0

0

0

0

0

0

0

406 683
1 219 690

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások
COFOG szám

Feladat Személyi jellegű
kód
kiadások

COFOG megnevezés

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

031030
031030
083030
083030

Közterület rendjének fenntartása
Közterület rendjének fenntartása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység

K
Ö
K
Ö

716123

Munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

145 697

305 363

Dologi kiadások

312 618

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

0

430

34 511

Beruházások

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Felújítások

66691

31 750

0

25 350

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek
COFOG szám

Feladat
kód

COFOG megnevezés

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

013360

Más szerv részére végzetl pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

018030
066020
081071

Támogatási célú finanszírozási műveletek
Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Működési célú
támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

557 623

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
üzemeltetése

900090

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

___

2 605

Vagyon
értékesítés
bevételei

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

Pénzügyi
műveletek
bevételei

0

14 803

0
0
0
0

0
3145 678
0
0

103 690

0

0

1995

0

0

0

0

0

Oj

496 296
7 220

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

5. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerOlet Budavári Önkormányzat Gazdasifli Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat Személyi jellegű
kód
kiadások

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

K

066020
081071

Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

K
Ö

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

K

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
üzemeltetése

K

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

Ö

106010
900090

K

Munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

Dologi kiadások

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

Beruházások

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Felújítások

88 0131

12 505

365 204

0

0

5 000

553769

0

36 866
130606
49813

6 468
17 461
6 846

43176
118 966
100 969

0
0
0

0
0
0

10629
193685
8211

0
0
71 160

0
0
0

184 368

26073

285 748

0

0

3 370

0

0

0
0

2 733
947

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14 747

1 591 438

0

0

2200

290 705

0

14 787

0

0

0

0

93447

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

0

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám

104031
104031
104035
104035
104036
018030

COFOG megnevezés

Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés
Gyermekétkeztetés
Felnőtt étkezés
Támogatási célú finanszírozási műveletek

Feladat
kód

K
Ö
K
Ö
K
K

Működési célú
támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Vagyon
értékesítés
bevételei

9475
1 962
7 071
357
3 564
0

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

Pénzügyi
műveletek
bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
527 638

Budapest I. kerület önkormányzat Egyesített Bölcsőde kiadások

COFOG szám

104031
104031
104035
104035
104036

COFOG megnevezés

Gyermekek napközbeni ellátása
Gvermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés
Gyermekétkeztetés
Felnőtt étkezés

Feladat Személyi jellegű
kód
kiadások

K
ö

K
Ö
K

325 001
1706
34 593
0
0

Munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

47 796
256
4 858
0
0

Dologi kiadások

33 781
0
29261
357
4 234

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

0
0
0
0
0

Beruházások

0
0
0
0
0

7 639
0
320
0
0

Felújítások

60265
0
0
0
0

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

5. melléklet a .../2G22. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

091110
091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Feladat
kód

Működési célú
támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

Vagyon
értékesítés
bevételei

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

Pénzügyi
műveletek
bevételei

K
K

0
0

0
0

0
0

0
2 540

0
0

0
0

0
0

0
0

K

0

0

0

29 616

0

0

0

0

K
K

0
0

0
0

0
0

3603
0

0
0

0
0

0
0

0
1 003433

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások

COFOG szám

COFOG megnevezés

091110
091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Feladat Személyi jellegű
kód
kiadások

Munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

082044
101143
102031
104042
1104043
107051
107052
107053
018030

COFOG megnevezés

Könyuiári szelő.
Psziohiátirai betegek közösségi ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermek'óléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segitség-nyújtás
Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás
Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

Beruházások

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Felújítások

K
K

608 800
43 800

81 029
14852

24130
77 805

0
0

0
0

0
11 828

0
36302

0
0

K

23 207

4 841

97 645

0

0

0

11 350

0

0
0

3 603
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

K
0
K
0
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermektóléti Szolgáltatási Központ bevételek
COFOG szám

Dologi kiadások

Feladat
kód

K
K
K
K
K
K
K
K
K

Működési célú
támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Vagyon
értékesftés
bevételei

0
0
224
1220
0
44094
7 650
2225
0

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

Pénzügyi
műveletek
bevételei

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
521 723

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekiölétl Szolgáltatási Központ kiadások

COFOG szám

082044
101143
102031
104043
104042
107051
107052
107053

COFOG megnevezés

Könyvtári szóig.
Psziohiátirai betegek közösségi ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti központ
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segitség-nyújtás
Jelzőrenszeres házi seqitsétjnyúitás

Feladat Személyi jellegű
kód
kiadások

K
K
K
K
K
K
K
K

303
25111
65 013
72107
67 598
12007
96 508

Munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

39
3 427
9 050I
15178
9 272
1 6561
13313

Dologi kiadások

29
4 764
13 682
14 738
9 670
74 657
15178
4 751

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

0
0
0
0
0
0
0
0

Beruházások

0
0
0
0
0
0
0
0

0
185
1389
795
1 133
50
1425
50

Felújítások

0
0
0
2 500
0
0
20 572
0

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

0
0
0
0
0
0
0
0

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

5. melléklet a ..72022. (IX....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám

081030
018030

COFOG megnevezés

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
Támogatási célú finanszírozási műveletek

Feladat
kód

Működési célú
támogatások

K

Felhalmozási célú
támogatások

0
0

K

Közhatalmi
bevételek

0
0

Működési (saját)
bevételek

0
0

Vagyon
értékesítés
bevételei

12000
0

Működési célú
támogatások
visszatérülése

0
0

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

0
0

0
0

Pénzügyi
műveletek
bevételei

0
128 641

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások

COFOG szám

081030
018030

COFOG megnevezés

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
Támogatási célú finanszírozási műveletek

Feladat Személyi jellegű
kiadások
kőd

K

56 917
0

K

Munkaadókat
terhelő adók,
járulékok

Dologi kiadások

7 881
0

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

31449
0

Beruházások

0
0

o
0

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Felújítások

9 394
0

35 000
0

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

0
0

Budapest I. kerOlet Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám

072111
072112
072311
074031
074032
072210
072230
072420
072430
072450
073160
074011
074031
900080
018030

COFOG megnevezés

Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Védőnői szolgálat
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Járőbeteg szakellátás
Járóbeteg gondozás
Eü labor,szóig.
Képalkotó diagnosztika
Fizikoterápia
Egynapos sebészet
Foglalkozás eü.
Nem lakóing. bérbeadás
Támogatási célú tin.müv.

Feladat
kód

Működési célú
támogatások

K
K
K
K
K
Ö
Ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
K

Felhalmozási célú
támogatások

0
2 900
0
42000
118 000
485 097
70000
36000
54 000
23000
60 000
7100
33
0
0

Közhatalmi
bevételek

Működési (saját)
bevételek

Vagyon
értékesítés
bevételei

Működési célú
támogatások
visszatérülése

Felhalmozási célú
támogatások
visszatérülése

Pénzügyi
műveletek
bevételei

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92

7 616
0
2 578
0
0
1027
0
0
0
0
0
6175

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

3657
0

0
0

0
0

0
0

0
378932

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadások

COFOG szám

072111
072112
072311
074031
074032
072210
072230
072420
072430
072450
073160
074011
074031
074032
900080
018030

COFOG megnevezés

Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Védőnői szolgálat
liúság-egészségügyi gondozás
Járóbeteg szakellátás
Járóbeteg gondozás
Eü.labor.szolg.
Képalkotó diagnosztika
Fizikoterápia
Egynapos sebészet
Foglalkozás eü.
Nem lakóing. bérbeadás
Támogatási célú tin.müv.

Feladat Személyi jellegű
kód
kiadások

K
K
K
K

K
ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
ö
ö
ö
ö
K

17 000
0
0
58 956
124 356
525413
76160
0
43 250
20556
0
22797
33
11434
0
0

Munkaadókat
terhelő adók,
Járulékok

0
0
0
9 200
14 200
72 803
12100
0
6 784
3517
0
1420
1 544
0
0

Dologi kiadások

Működési célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Ellátottak
juttatásai
kiadások

Beruházások

Felhalmozási célú
kifizetések,
támogatások
kiadásai

Felújítások

26 182
5 621
4599
10205
834
114 008
3405
36102
15 691
2 228
51000
2031
1 540!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1270
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1968
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

6. melléklet a .../2022. (IX......) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1./2022. {II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat

TARTALÉKOK ÖSSZESEN
Általános tartalék
Céltartalékok összesen
sorszám
i

2
3
4
5

módosított
előirányzat
1.

módosított
előirányzat

változás III.

módosított
előirányzat

III.

II.

1 465754

1356 246

1 356246

465841

1 822 087

140 000

94792

94792

167842

262634

1 325 754

1 261 454

1 261 454

297 999

1 559 453

18000
15000
850
50000
10 000

18 000
15 000
850
50 000
10 000

18000
15 000
850
50 000
10 000

-2 217

15 783
15 000
850
50 000
10000

18 000
4 000

18000
0

18 000
0

-13375

4 625
0

-60 720

589 280
17386
85000

Előkészítési céltartalékok
Okosváros megoldások
Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot proiekt
Új fakivágási rendelet
EU-s pályázatok előkészítése
Projektszakértők

Üzemeltetési céltartalékok
6
7

FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra
Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése

8
9
10

650 000
17 386
85 000

650000
17386
85 000

650 000
17 386
85000

30000

30 000

30 000

30000

12

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.
Bölcsőde felújítási pályázat önerő
Zsinagóga projekt
Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának
tervezése
Vád turizmust támogató beruházások

15000

15 000

15 000

15 000

13

Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése

100000

100 000

100 000

100 000

14

Mikromobilitási pontok létesítése
Új kerület' nevezetességek, útvonal mutató táblák

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500

3500

3 500

3 500

Beruházási céltartalékok

11

15

telepítése

Támogatási céltartalékok
16
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.

Körzetes képviselői keret

1.
2.
3.
4.
5.

körzet
körzet
körzet
körzet
körzet

6.
7.
8.
9.

körzet
körzet
körzet

10 000

12 200

1250
1250
1250
1050
1150
1250
1250
1250
1250
1250

46 969

46 969

46969

20000
3 000
2 000
4 000
100 000

20 000
3000
2 000
4 000
100 000

20 000
3 000
2 000
4 000
100 000

3 000

3 000

3000

3 000

4 500

4 500

4 500

4 500

10000
19 549
10 000
60 000
10 000

10 000
19 549
10 000
0
10 000

5 000
19 549
10 000
0
10 000
2 500
0
0

körzet
10. körzet

18
19
20
21
22

Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi dijak, utazó
gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021
COVID és krízisalap
Polgárőrség támogatás
Katasztrófavédelem támogatása
Kerékpárvásárlási támogatás fiataloknak
Társasházak felújítási célú támogatási keret

23

Kerületi kitüntetések és díjak reformja

17

9 700

1000
1000
1000
800
900
1000
1000
1000
1000
1000

-6189
-1 000
-740
-749
-250
450
-1 000
-250
-1 000
-750

6011
250

510
501
800
700
1250
250
1000
250
500
46 969

-3000

20 000
0
2 000
4 000
100 000

Társadalmasítás! céltartalékok
Intézményi céltartalékok
24

üvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret

Egyéb céltartalékok
25
26
27
28
29
30
31
32

Polgármesteri tartalék
Környezetvédelmi Alap tartaléka
Pszichoedukáció
Egyéb kulturális célok támogatása
Testvértelepülési programok költségei
Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tartalék
2021. évi maradvány
Országház 9. irodaház kialakításának felnem használt kerete

-5 000

-630
356630
32500

0
19 549
10 000
0
9 370
2 500
356 630
32 500

7. melléklet a .../2022. (IX....) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

569,75

572,75

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

35

35

Képviselő-testület tagjai

15

15

Nem képviselő bizottsági tagok

20

20

BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

129

129

Köztisztviselő (Kttv.)

123

123

Közalkalmazott (Kjt.)

0

0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

6

6

92,5

92,5

Köztisztviselő (Kttv.)

0

0

Közalkalmazott (Kjt.)

92,5

92,5

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

0

112,25

112,25

Köztisztviselő (Kttv.)

0

0

Közalkalmazott (Kjt.)

112,25

112,25

0

0

53

53

BRUNSZVIK TEREZ BUDAVÁRI OVODAK

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Köztisztviselő (Kttv.)

0

0

Közalkalmazott (Kjt.)

53

53

0

0

58

58

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Köztisztviselő (Kttv.)

0

0

Közalkalmazott (Kjt.)

58

58

0

0

82

82

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA
Köztisztviselő (Kttv.)

0

0

Közalkalmazott (Kjt.)

0

0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

82

82

CZAKÓ UTCAI SPORT- ES SZABADIDŐKÖZPONT

8

11

Köztisztviselő (Kttv.)

0

0

Közalkalmazott (Kjt.)

8

11

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

0

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
zt
Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló .../ 20.. (......) önkormányzati rendelet, valamint
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:

nyilvános ülésen tárgyalandó
minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

(
Szincsák István
irodavezető

1 . ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény (a továbbiakban: Szt.)
rendelkezése alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. A helyi önkormányzatok az Szt.-ben szabályozott ellátásokon túl saját
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. Az Szt. 45. §-a értelmében a képviselő
testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában
települési támogatást nyújt.

Az Szt. 133. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályait, amely alapján a képviselő-testület megalkotta a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II 27.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A képviselő-testület új ellátások bevezetése, a meglévő
támogatások összegének megemelése, jogosultsági feltételek pozitív irányú változtatása
következtében az elmúlt időszakban több alkalommal módosította a Rendeletet.
A kisadózó vállalkozók tételes adóját, valamint a villamosenergia és a földgáz fogyasztással kapcsolatos
rezsicsökkentett árszabást érintő változások következtében ismételten Rendeletmódosításra teszek
javaslatot. Az Országgyűlés megalkotta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII.
törvényt (új KATA tv.), amely 2022. augusztus 1-től lépett hatályba. A KATA-ra vonatkozó érdemi
változások hatályba lépésének dátuma 2022. szeptember 1-je volt. Az új KATA tv. radikális
újratervezésre készteti a kisadózókat. Az új KATA tv. 3. §-a értelmében az adó alanya a főfoglalkozású
egyéni vállalkozó, ha az állami adó- és vámhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
alkalmazásával bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti. Az új KATA
tv. 4. §-a szerint a kisadózói adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
Azoknak, akiknek nem felel meg az új KATA szerinti kisadózói adóalanyiság, vagy nem azt választják,
2022. október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó
2022. augusztus 31 -ig KATA szerinti kisadózó, szeptember 1 -tői átalányadózó lesz. A KATA-alanyok köre
várhatóan változni fog a jövőben, ugyanis többek között egyéni cég, magánszemély taggal rendelkező
közkereseti társaság és betéti társaság, ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, őstermelő, állatorvos, közjegyző,
szabadalmi ügyvivő és bírósági végrehajtó sem élhet a kedvező adózási lehetőséggel.
A 2022. július 21. napján megjelent több, egyetemes szolgáltatási árszabással kapcsolatos rendelet
alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a villamos
energia esetében évi 2523 kWh fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen
mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik. A rendeletek az egyetemes
földgázszolgáltatással kapcsolatosan is tartalmaznak rendelkezéseket.
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján 2022. augusztus 1 -jétől a lakossági
fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3/év /mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132
MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig
a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és
alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3/h gázmérővel rendelkező
lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek" vásárlói körre meghatározott áron,
b) az a/pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória rá
vonatkozó árszabásán jogosult földgázt vételezni.

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett
a lakossági fogyasztó a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 104. § (7) bekezdésétől és 107. §
(3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni.
A fentiekben foglaltak alapján a KATA-s vállalkozásokra, valamint az egyes egyetemes szolgáltatási
árszabásokra vonatkozó új jogszabályi rendelkezések következtében akár sok vállalkozó szüntetheti
meg a vállalkozását, és családok kerülhetnek nagyon nehéz helyzetbe. Kiemelten fontosnak tartom,
hogy segítséget nyújtson az Önkormányzatunk azon vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik a számukra
kedvezőtlen jogszabályi rendelkezések következtében megszüntették, vagy meg fogják szüntetni a
KATA-s vállalkozásukat, illetve azon családok részére biztosítsunk támogatást, akik számára nagy
nehézséget, vagy megoldhatatlan problémát okoz a megemelkedett villamosenergia díjának és a
földgáz vételezés díjának megfizetése.
A segítségnyújtás érdekében javaslom a rezsicsökkentési támogatás és a kisadózó vállalkozást
megszüntetők támogatásénak bevezetését. A kisadózói vállalkozást megszüntetek részére egyszeri
50 000 Ft összegű támogatást, a rezsicsökkentési támogatást pedig egy rövidebb 6 hónapi időtartamra
szóló havi pénzbeli támogatásként nyújtaná az Önkormányzat.
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben a fenti jogintézmények bevezetése okán
szükséges módosítással egyidejűleg szükségessé vált a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../ 20.. (..... ) önkormányzati
rendelet módosítása is a hatáskör szabályok átvezetése érdekében.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek, rendeletalkotásnak van költségvetési vonzata,
az új támogatások bevezetése és nyújtása forrásigénnyel jár. A rezsicsökkentési támogatás esetében
10 000 000 Ft összeg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati
rendelet 3. melléklet K46. lakhatással kapcsolatos ellátások soron, a kisadózói vállalkozást
megszüntetők támogatása esetében 10 000 000 Ft összeg a 3. melléklet K48. egyéb nem intézményi
ellátások soron rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 42. § 1. pontja és az 50 §-a alapján a képviselő testület
minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendeletalkotási javaslat és annak
mellékletét képező, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló .../ 20.. (..... ) önkormányzati rendelet, valamint, a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../ 20..
(..... ) önkormányzati rendelet, valamint, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..,/2022....(... )
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: rendelettervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének(...) önkormányzati rendelete

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló.../ 20.. (......) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, az 1. § - 5.§-ok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, továbbá a 45. §ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségeinek megfizetése alóli
mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítési támogatás, szociális kölcsön, nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása,
rezsicsökkentési támogatás és a kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatásának személyi hatálya
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki."

2. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint
a)
születési támogatást,
b)
mosható nadrágpelenka támogatást,
c)
oltási támogatást,
d)
iskolakezdési támogatást,
e)
jó tanulók szociális támogatását,

f)
g)
h)
i)
j)
k)
!)

ünnepi támogatást,
akadálymentesítési támogatást,
lakáshelyreállítási támogatást,
szociális kölcsönt,
nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatását,
rezsicsökkentési támogatást,
kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatását

nyújt.”
3. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot.”
4. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„20/F. Rezsicsökkentési támogatás
35/B. §

(1) Flavi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a
háztartásában 2022. augusztus 1-jét követően a kérelmező, vagy a háztartásának tagja nevére a
szolgáltató által kiállított számla alapján megfizetett villamosenergia díja (áramdíj) és földgázvételezés
díja (gázdíj) együttesen legalább 50 000 Ft-tal megemelkedett és
a)
egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 550 %-át, vagy
b)
nem egyedülélő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.
(2) A rezsicsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
a kérelmező és a háztartás minden tagjának a jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b)
a kérelmező, vagy a háztartás tagjának nevére 2022. augusztus 1 -ét megelőzően a 2022. május
1-től 2022. július 31-ig tartó időszakban a szolgáltató által kiállított 1 havi villamosenergia díjat
és földgázvételezés díját tartalmazó számlamásolatot,
c)
a kérelmező, vagy a háztartásában élő személy nevére 2022. augusztus 1-ét követően a
szolgáltató által kiállított 1 havi villamosenergia díjat és földgázvételezés díját tartalmazó
számlamásolatot.
(3) A rezsicsökkentési támogatás havi összege 20 000 Ft.
(4) A rezsicsökkentési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra
kell megállapítani.
(5) A rezsicsökkentési támogatás háztartásonként egy alkalommal és csak egy jogosultnak állapítható
meg. (6) A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. október 15-től 2022. december 15-ig
nyújtható be."

5. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„20/G. Kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatása
35/C. §

(1) Kisadózói vállalkozást megszüntetők támogatására jogosult az a kérelmező, aki
a)
a 2022. július 1. napja és 2022. október 31. napja között időszakban a kisadózói vállalkozását
megszüntette, és
b)
vállalkozói tevékenységet nem folytat, vagy más vállalkozói adózási formára tért át.
(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását a kisadózó vállalkozás megszüntetéséről,
b)
az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását arról, hogy a kérelmező vállalkozási
tevékenységet nem folytat, vagy más vállalkozói adózási tevékenységet folytat.
(3) A támogatás egyszeri összege 50 000 Ft. (4) A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. október
15-től 2022. november 30-ig nyújtható be."
6.

§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló.........önkormányzati rendelet.........melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. szeptember

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1. melléklet
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló.......... önkormányzati rendelet....melléklet...... pontja a következő......... és.....
ponttal egészül ki:
.............. rezsicsökkentési támogatás,
..............kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatása."

2.

melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás

Az orosz invázió Ukrajna ellen 2022. február 24. napján vette kezdetét, amikor Oroszország
hadműveletet indított Ukrajna ellen. Az orosz-ukrán háború nemcsak a két ország gazdasági életére
van nagy befolyással, hanem Európa és hazánk gazdaságára is. A háború hasonló gazdasági válságot
produkálhat, mint a világjárvány kirobbanása, ezért fontos, hogy a lakosság amennyire lehetséges,
felkészüljön a háború hatásaira. Részben az elhúzódó háború miatt egész Európában drasztikusan
emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek
mérőnként meghatározott mennyiségű fogyasztásig vehetik igénybe a villamosenergia és a földgáz
esetében a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás esetén
lényegesen többet kell fizetnie a fogyasztóknak. A koronavírus ján/ány következtében már nehéz
helyzetbe került családok helyzetét tovább sújtja a megemelkedett energiaárak megfizetése, a
kiadásaikat jelentősen megnöveli a rezsicsökkentett árszabás megszűnése, így szükséges ezen
családok megsegítése. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény hatályba
lépése hátrányosan érinti a vállalkozásokat. A kisadózó vállalkozói alanyok köre várhatóan változni fog
a jövőben, mivel egyéni cég, magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság,
ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, őstermelő, állatorvos, közjegyző, szabadalmi ügyvivő és bírósági
végrehajtó sem élhet a kedvező adózási lehetőséggel. A hatályos jogszabály alapján azon vállalkozók,
akik már nem lehetnek kisadózói vállalkozók és úgy döntenek, hogy megszüntetik a kisadózói
vállalkozásukat, hirtelen és átmenetileg nehéz helyzetbe kerülnek, ezért szükséges a részükre
segítséget nyújtani.
Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

1.§-hoz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet személyi hatályát állapítja meg.
2. §-hoz
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások felsorolását tartalmazza.
3. §-hoz
Az eseti települési támogatás összegére vonatkozó egyszerűsítést tartalmazza, megszünteti a
túlszabályozást.
4. §-hoz
A rezsicsökkentési támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához szükséges
igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz
A kisadózói vállalkozást megszüntetők támogatásának feltételeire, a támogatás megállapításához
szükséges igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
6. §-hoz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg szükségessé vált a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../ 20.. (..... )
önkormányzati rendelet módosítása a hatáskör szabályok átvezetése érdekében.
7. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet az előterjesztéshez
Hatásvizsgálat

1.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az Önkormányzat
kiadásainak megemelkedésével jár.
2.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3.

Ajogszabály adminisztratívterheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának nagyobb mértékű bürokratikus következménye várható, amely az
adminisztratív ügyteher és az ügyintézési határidő jelentős növekedésével jár.
4.

A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható
következményei

A nehéz anyagi körülmények között élő, szociálisan rászoruló családok támogatása, anyagi terheinek
csökkentése, a vállalkozást megszüntetők részére foglalkoztatási jogviszony létesítéséig támogatás
nyújtása. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb
helyzetbe, az önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből
megteremteni a szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket, támogatás hiányában veszélybe
kerülhet a családok villamosenergia és földgázellátása.
5.

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,
az önkormányzat 2022 évi költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
„a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló .../20.. (..... ) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
1. M ÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY* 1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésre „a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../20.. (..... ) önkormányzati rendelet,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására" tárgyú előterjesztést nyújtottam be.
Az I. kerületi időskorú lakosság, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony jövedelemmel
rendelkező személyek, valamint a nagycsaládosok részére történő hatékonyabb és eredményesebb
segítségnyújtás érdekében a rendelet tervezet szerinti új támogatás esetében szükségesnek és
fontosnak tartom a támogatásra való jogosultsági feltételek pozitív irányú változtatását és bővítését, így
módosító indítvány benyújtása vált szükségessé.
A jelen módosító indítvány a kiadási költségvetési előirányzat növelését eredményezi, a rendelet
módosításának költségvetési kihatásai lesznek. A jogosultsági feltételek módosítása többletkiadást
eredményez, melynek összegét előzetesen nem lehet adekvátan meghatározni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt javaslattal módosított rendelet-alkotási
javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../20..
(..... ) önkormányzati rendeletet, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (..... )
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2022. szeptember „
3. Az

előterjesztés melléklete

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló .../ 20.. (.... ) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, az 1. § - 5.§-ok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, továbbá a 45. §ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségeinek megfizetése alóli
mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön, nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása,
rezsicsökkentési támogatás és a kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatásának személyi hatálya
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki.''

2. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint
a)
születési támogatást,
b)
mosható nadrágpelenka támogatást,
c)
oltási támogatást,
d)
iskolakezdési támogatást,
e)
jó tanulók szociális támogatását,
f)
ünnepi támogatást,

g)
akadálymentesítési támogatást,
h)
lakáshelyreállítási támogatást,
i)
szociális kölcsönt,
j)
nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatását,
k)
rezsicsökkentési támogatást,
l)
kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatását
nyújt."

3. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot."

4. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„20/F. Rezsicsökkentési támogatás
35/B. §
(1) Havi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a
háztartásában 2022. augusztus 1 -jét követően a kérelmező, vagy a háztartásának tagja nevére az általa
életvitelszerűen használt I. kerületben lévő lakóingatlan vonatkozásában a szolgáltató által kiállított
számla alapján megfizetett villamosenergia díja (áramdíj) és földgázvételezés díja (gázdíj) együttesen
legalább 50 000 Ft-tal megemelkedett és
a)
egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 550 %-át, vagy
b)
nem egyedülélő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben előírt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül havi rendszerességgel
rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki az alábbiakban felsorolt valamelyik
ellátásban részesül:
a)
korhatár előtti ellátás,
b)
az özvegyi nyugdíj,
c)
árvaellátás,
d)
szülői nyugdíj,
e)
baleseti hozzátartozói nyugellátások,
f)
özvegyi járadék,
g)
házastársi pótlék,
h)
szolgálati járandóság,
i)
baleseti járadék,
j)
bányászok egészségkárosodási járadéka,
k)
rehabilitációs ellátás,
l)
rehabilitációs járadék,
m)
rokkantsági ellátás,
n)
rokkantsági járadék,

o)
p)
q)
r)
s)
t)

az Szt. 32/B. §-a szerinti időskorúak járadéka,
vakok személyi járadéka,
fogyatékossági támogatás,
az Szt. 41. § (1) bekezdése, a 43. §-a és a 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj,
az Szt. 38. § (1) bekezdése szerinti gyermekek otthongondozási díja,
az Szt. 37. § (1) bekezdése szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeletitámogatás.

(3) Havi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a
háztartásában 2022. augusztus 1 -jét követően a kérelmező, vagy a háztartásának tagja nevére az általa
életvitelszerűen használt I. kerületben lévő lakóingatlan vonatkozásában a szolgáltató által kiállított
számla alapján megfizetett villamosenergia díja (áramdíj) és földgázvételezés díja (gázdíj) együttesen
legalább 50 000 Ft-tal megemelkedett és
a)
egyedülélő, és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 550 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
900 %-át, vagy
b)
nem egyedülélő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl havi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult
az a kérelmező, aki az általa életvitelszerűen használt támogatással érintett I. kerületben lévő lakásban
lakik, a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 30 %-át
meghaladja és
a)
egyedülálló szülőként neveli gyermekét, vagy
b)
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXV. törvény szerint legalább három gyermek után,
vagy figyelembevételével részesül családi pótlékban.
(5) A rezsicsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelmező és a háztartás minden tagjának a jövedelmére
vonatkozó igazolásokat, továbbá a kérelmező, vagy a háztartás tagjának nevére 2022. augusztus
1 -ét megelőzően a 2022. május 1 -től 2022. július 31 -ig tartó időszakban az általa életvitelszerűen
használt I. kerületben lévő lakóingatlan vonatkozásában a szolgáltató által kiállított 1 havi
villamosenergia díjat és földgázvételezés díját tartalmazó számlamásolatot, valamint a
kérelmező, vagy a háztartásában élő személy nevére 2022. augusztus 1-ét követően a
szolgáltató által kiállított 1 havi villamosenergia díjat és földgázvételezés díját tartalmazó
számlamásolatot,
b)
a (2) bekezdés szerinti esetben a Rendelet 8. §-a szerinti igazolásokat,
c)
a (3) bekezdés szerinti esetben az a) pont szerinti igazolásokat és számlamásolatokat,
d)
a (4) bekezdés szerinti esetben a családi pótlék összegéről szóló igazolást, és az egyedülálló
szülő esetében a Rendelet 5. §-a szerinti iratot, nyilatkozatot.
(6) A rezsicsökkentési támogatás összege
a)
b)

az (1 )-(2) bekezdés szerinti esetben havi 20 000 Ft,
a (3)-(4) bekezdés szerinti esetben havi 10 000 Ft.

(7) A rezsicsökkentési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra
kell megállapítani.
(8) A rezsicsökkentési támogatás háztartásonként egy alkalommal és csak egy jogosultnak állapítható
meg.

(9) A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. október 15-től 2022. december 15-ig nyújtható be."

5. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„20/G. Kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatása
35/C. §
(1) Kisadózói vállalkozást megszüntetők támogatására jogosult az a kérelmező, aki
a)
a 2022. július 1. napja és 2022. október 31. napja között időszakban a kisadózói vállalkozását
megszüntette, és
b)
vállalkozói tevékenységet nem folytat, vagy más vállalkozói adózási formára tért át.
(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását a kisadózó vállalkozás megszüntetéséről,
b)
az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását arról, hogy a kérelmező vállalkozási
tevékenységet nem folytat, vagy más vállalkozói adózási tevékenységet folytat.
(3) A támogatás egyszeri összege 50 000 Ft. (4) A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. október
15-től 2022. november 30-ig nyújtható be."

6. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló......... önkormányzati rendelet.........melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. szeptember

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

1. melléklet
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló..........önkormányzati rendelet.... melléklet.... pontja a következő....... és.....
ponttal egészül ki:
„.............rezsicsökkentési támogatás,
..............kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatása."

2.

melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás
Az orosz invázió Ukrajna ellen 2022. február 24. napján vette kezdetét, amikor Oroszország
hadműveletet indított Ukrajna ellen. Az orosz-ukrán háború nemcsak a két ország gazdasági életére
van nagy befolyással, hanem Európa és hazánk gazdaságára is. A háború hasonló gazdasági válságot
produkálhat, mint a világjárvány kirobbanása, ezért fontos, hogy a lakosság amennyire lehetséges,
felkészüljön a háború hatásaira. Részben az elhúzódó háború miatt egész Európában drasztikusan
emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek
mérőnként meghatározott mennyiségű fogyasztásig vehetik igénybe a villamosenergia és a földgáz
esetében a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás esetén
lényegesen többet kell fizetnie a fogyasztóknak. A koronavírus járvány következtében már nehéz
helyzetbe került családok helyzetét tovább sújtja a megemelkedett energiaárak megfizetése, a
kiadásaikat jelentősen megnöveli a rezsicsökkentett árszabás megszűnése, így szükséges ezen
családok megsegítése. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény hatályba
lépése hátrányosan érinti a vállalkozásokat. A kisadózó vállalkozói alanyok köre várhatóan változni fog
a jövőben, mivel egyéni cég, magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság,
ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, őstermelő, állatorvos, közjegyző, szabadalmi ügyvivő és bírósági
végrehajtó sem élhet a kedvező adózási lehetőséggel. A hatályos jogszabály alapján azon vállalkozók,
akik már nem lehetnek kisadózói vállalkozók és úgy döntenek, hogy megszüntetik a kisadózói
vállalkozásukat, hirtelen és átmenetileg nehéz helyzetbe kerülnek, ezért szükséges a részükre
segítséget nyújtani.
Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet személyi hatályát állapítja meg.
2. §-hoz
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások felsorolását tartalmazza.
3. §-hoz
Az eseti települési támogatás összegére vonatkozó egyszerűsítést tartalmazza, megszünteti a
túlszabályozást.
4. §-hoz
A rezsicsökkentési támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához szükséges
igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz
A kisadózói vállalkozást megszüntetők támogatásának feltételeire, a támogatás megállapításához
szükséges igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
6. §-hoz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg szükségessé vált a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../ 20.. (..... )
önkormányzati rendelet módosítása a hatáskör szabályok átvezetése érdekében.
7. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3.

melléklet az előterjesztéshez

Hatásvizsgálat

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az Önkormányzat
kiadásainak megemelkedésével jár.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. Ajogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet elfogadásának nagyobb mértékű bürokratikus következménye várható, amely az
adminisztratív ügyteher és az ügyintézési határidő jelentős növekedésével jár.
4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható
következményei
A nehéz anyagi körülmények között élő, szociálisan rászoruló családok támogatása, anyagi terheinek
csökkentése, a vállalkozást megszüntetők részére foglalkoztatási jogviszony létesítéséig támogatás
nyújtása. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb
helyzetbe, az önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből
megteremteni a szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket, támogatás hiányában veszélybe
kerülhet a családok villamosenergia és földgázellátása.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,
az önkormányzat 2022 évi költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
„a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló .../20.. (..... ) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
1. M ÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY* 1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésre „a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../20.. (.....) önkormányzati rendelet,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (IL27.) önkormányzati rendelet módosítására" tárgyú előterjesztést nyújtottam be.
Az I. kerületi időskorú lakosság, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony jövedelemmel
rendelkező személyek, valamint a nagycsaládosok részére történő hatékonyabb és eredményesebb
segítségnyújtás érdekében a rendelet tervezet szerinti új támogatás esetében szükségesnek és
fontosnak tartom a támogatásra való jogosultsági feltételek pozitív irányú változtatását és bővítését, így
módosító indítvány benyújtása vált szükségessé. Továbbá szükséges, hogy a jelenleg hatályos
önkormányzati szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó
melléklete kerüljön összehangolásra a 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet jelenlegi módosításához.
A jelen módosító indítvány a kiadási költségvetési előirányzat növelését eredményezi, a rendelet
módosításának költségvetési kihatásai lesznek. A jogosultsági feltételek módosítása többletkiadást
eredményez, melynek összegét előzetesen nem lehet adekvátan meghatározni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt javaslattal módosított rendelet-alkotási
javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendeletet, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2022. (
) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2022. szeptember „
3. Az

előterjesztés melléklete

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, az 1. § - 5.§-ok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, továbbá a 45. §ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
(1) E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségeinek megfizetése alóli
mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön, nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása,
rezsicsökkentési támogatás és a kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatásának személyi hatálya
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki.
(2) E rendeletben szabályozott rezsicsökkentési támogatás személyi hatálya az (1) bekezdésben
foglaltakon túl e rendelet 35/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a korhatár előtti ellátásban, özvegyi
nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásokban, özvegyi
járadékban, házastársi pótlékban, szolgálati járandóságban, baleseti járadékban, bányászok
egészségkárosodási járadékában, rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, rokkantsági
ellátásban, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában, vakok személyi járadékában,
fogyatékossági
támogatásban,
ápolási
díjban,
gyermekek
otthongondozási
díjában,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyekre terjed ki. ''

2. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint
a)
születési támogatást,
b)
mosható nadrágpelenka támogatást,
c)
oltási támogatást,
d)
iskolakezdési támogatást,
e)
jó tanulók szociális támogatását,
f)
ünnepi támogatást,
g)
akadálymentesítési támogatást,
h)
lakáshelyreállítási támogatást,
i)
szociális kölcsönt,
j)
nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatását,
k)
rezsicsökkentési támogatást,
l)
kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatását
nyújt."

3. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot."

4. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„20/F. Rezsicsökkentési támogatás
35/B. §
(1) Havi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a
háztartásában 2022. augusztus 1 -jét követően a kérelmező, vagy a háztartásának tagja nevére az általa
életvitelszerűen használt I. kerületben lévő lakóingatlan vonatkozásában a szolgáltató által kiállított
számla alapján megfizetett villamosenergia díja (áramdíj) és földgázvételezés díja (gázdíj) együttesen
legalább 50 000 Ft-tal megemelkedett és
a)
egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 550 %-át, vagy
b)
nem egyedülélő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben előírt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül havi rendszerességgel
rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki e rendelet 2. § (2) bekezdésében
felsorolt valamelyik ellátásban részesül.
(3) Havi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a
háztartásában 2022. augusztus 1 -jét követően a kérelmező, vagy a háztartásának tagja nevére az általa
életvitelszerűen használt I. kerületben lévő lakóingatlan vonatkozásában a szolgáltató által kiállított
számla alapján megfizetett villamosenergia díja (áramdíj) és földgázvételezés díja (gázdíj) együttesen
legalább 50 000 Ft-tal megemelkedett és

a)

b)

egyedülélő, és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 550 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
900 %-át, vagy
nem egyedülélő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl havi rendszerességgel rezsicsökkentési támogatásra jogosult
az a kérelmező, aki az általa életvitelszerűen használt támogatással érintett I. kerületben lévő lakásban
lakik, a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 30 %-át
meghaladja és
a)
egyedülálló szülőként neveli gyermekét, vagy
b)
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXV. törvény szerint legalább három gyermek után,
vagy figyelembevételével részesül családi pótlékban.
(5) A rezsicsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelmező és a háztartás minden tagjának a jövedelmére
vonatkozó igazolásokat, továbbá a kérelmező, vagy a háztartás tagjának nevére 2022. augusztus
1 -ét megelőzően a 2022. május 1 -től 2022. július 31 -ig tartó időszakban az általa életvitelszerűen
használt I. kerületben lévő lakóingatlan vonatkozásában a szolgáltató által kiállított 1 havi
villamosenergia díjat és földgázvételezés díját tartalmazó számlamásolatot, valamint a
kérelmező, vagy a háztartásában élő személy nevére 2022. augusztus 1-ét követően a
szolgáltató által kiállított 1 havi villamosenergia díjat és földgázvételezés díját tartalmazó
számlamásolatot,
b)
a (2) bekezdés szerinti esetben az e rendelet 8. §-a szerinti igazolásokat,
c)
a (3) bekezdés szerinti esetben az a) pont szerinti igazolásokat és számlamásolatokat,
d)
a (4) bekezdés szerinti esetben a családi pótlék összegéről szóló igazolást, és az egyedülálló
szülő esetében az e rendelet 5. §-a szerinti iratot, nyilatkozatot.
(6) A rezsicsökkentési támogatás összege
a)
b)

az (1 )-(2) bekezdés szerinti esetben havi 20 000 Ft,
a (3)-(4) bekezdés szerinti esetben havi 10 000 Ft.

(7) A rezsicsökkentési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra
kell megállapítani.
(8) A rezsicsökkentési támogatás háztartásonként egy alkalommal és csak egy jogosultnak állapítható
meg.
(9) A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. október 15-től 2022. december 15-ig nyújtható be."

5. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„20/G. Kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatása
35/C. §
(1) Kisadózói vállalkozást megszüntetők támogatására jogosult az a kérelmező, aki

a)
b)

a 2022. július 1. napja és 2022. október 31. napja között időszakban a kisadózói vállalkozását
megszüntette, és
vállalkozói tevékenységet nem folytat, vagy más vállalkozói adózási formára tért át.

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)
az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását a kisadózó vállalkozás megszüntetéséről,
b)
az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását arról, hogy a kérelmező vállalkozási
tevékenységet nem folytat, vagy más vállalkozói adózási tevékenységet folytat.
(3) A támogatás egyszeri összege 50 000 Ft. (4) A támogatás megállapítása iránti kérelem 2022. október
15-től 2022. november 30-ig nyújtható be."

6. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. szeptember

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1. melléklet
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjának 9. alpontja a
következő 1.9.17. és 1.9.18. pontokkal egészül ki:
„1.9.17. rezsicsökkentési támogatás,
1.9.18. kisadózó vállalkozást megszüntetők támogatása."

2.

melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás
Az orosz invázió Ukrajna ellen 2022. február 24. napján vette kezdetét, amikor Oroszország
hadműveletet indított Ukrajna ellen. Az orosz-ukrán háború nemcsak a két ország gazdasági életére
van nagy befolyással, hanem Európa és hazánk gazdaságára is. A háború hasonló gazdasági válságot
produkálhat, mint a világjárvány kirobbanása, ezért fontos, hogy a lakosság amennyire lehetséges,
felkészüljön a háború hatásaira. Részben az elhúzódó háború miatt egész Európában drasztikusan
emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek
mérőnként meghatározott mennyiségű fogyasztásig vehetik igénybe a villamosenergia és a földgáz
esetében a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás esetén
lényegesen többet kell fizetnie a fogyasztóknak. A koronavírus járvány következtében már nehéz
helyzetbe került családok helyzetét tovább sújtja a megemelkedett energiaárak megfizetése, a
kiadásaikat jelentősen megnöveli a rezsicsökkentett árszabás megszűnése, így szükséges ezen
családok megsegítése. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény hatályba
lépése hátrányosan érinti a vállalkozásokat. A kisadózó vállalkozói alanyok köre várhatóan változni fog
a jövőben, mivel egyéni cég, magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság,
ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, őstermelő, állatorvos, közjegyző, szabadalmi ügyvivő és bírósági
végrehajtó sem élhet a kedvező adózási lehetőséggel. A hatályos jogszabály alapján azon vállalkozók,
akik már nem lehetnek kisadózói vállalkozók és úgy döntenek, hogy megszüntetik a kisadózói
vállalkozásukat, hirtelen és átmenetileg nehéz helyzetbe kerülnek, ezért szükséges a részükre
segítséget nyújtani.
Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet személyi hatályát állapítja meg.
2. §-hoz
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások felsorolását tartalmazza.
3. §-hoz
Az eseti települési támogatás összegére vonatkozó egyszerűsítést tartalmazza, megszünteti a
túlszabályozást.
4. §-hoz
A rezsicsökkentési támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához szükséges
igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz
A kisadózói vállalkozást megszüntetők támogatásának feltételeire, a támogatás megállapításához
szükséges igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
6. §-hoz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg szükségessé vált a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló .../ 20.. (..... )
önkormányzati rendelet módosítása a hatáskör szabályok átvezetése érdekében.
7. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3.

melléklet az előterjesztéshez

Hatásvizsgálat

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az Önkormányzat
kiadásainak megemelkedésével jár.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. Ajogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet elfogadásának nagyobb mértékű bürokratikus következménye várható, amely az
adminisztratív ügyteher és az ügyintézési határidő jelentős növekedésével jár.
4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható
következményei
A nehéz anyagi körülmények között élő, szociálisan rászoruló családok támogatása, anyagi terheinek
csökkentése, a vállalkozást megszüntetők részére foglalkoztatási jogviszony létesítéséig támogatás
nyújtása. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb
helyzetbe, az önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből
megteremteni a szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket, támogatás hiányában veszélybe
kerülhet a családok villamosenergia és földgázellátása.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,
az önkormányzat 2022 évi költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Előterjesztő:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elhúzódó ukrajnai háború és az Oroszország ellen folytatott szankciós politika az európai népesség
többségét érintő jelentős életszínvonal-eséshez vezetett, számos ország esetében sajnos már nem
csupán az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni fűtés, hanem hogy lesz-e elegendő tüzelőanyaguk.
Az egyes országok és településeik különböző megoldásokkal igyekeznek védeni polgáraikat, sok
esetben olyan döntéseket hoznak, amely miatt a háztartások is a fogyasztásuk csökkentésére
kényszerülnek. A jóléti országnak számító Svájcban akár börtönbüntetésre is számíthat az, aki nem
tartja be az előírt 19 fokos hőmérsékletet. Az energiaválság nyomására a hazai rezsicsökkentés
szabályai is módosultak, az átlagon felüli fogyasztóknak valamivel többet kell majd fizetniük az
energiáért.

Az elszabaduló energiaárak mellett az infláció is rendkívüli mértékben megemelkedett, ezzel együtt
hónapról-hónapra nő a támogatásra szoruló családok, nélkülöző egyedülállók, idősek száma, ezért
nagyobb mértékű, és hatékonyabb segítséget kell nyújtanunk nekik. Az előttünk álló időszak egyik
legkritikusabb nehézségét a fűtés emelkedő költsége jelenti, ezért jelen előterjesztés ennek kerületi
támogatását kívánja mielőbb megteremteni, a meglévő lakásfenntartási támogatás szabályaitól
eltérően.
Amint a fűtési támogatás elindul, a kerületi lakosság által igénybe vehető valamennyi támogatást felül
kell vizsgálni, annak tekintetében, hogy mennyiben van igény azokra, lehet-e a részükre egyszerűbb,
hatékonyabb, célzottabb támogatásokat nyújtani.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
rendelkezése alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. A helyi önkormányzatok az Szt-ben szabályozott ellátásokon túl saját
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. Az Szt. 132. § (4) bekezdése alapján
felhatalmazást kap a települési önkonnányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, illetve az ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az Szt. rendelkezései alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza többek között
az I. kerületben élő családok, személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat,
támogatásokat.
Az új, fűtési idényben nyújtható támogatás bevezetéséhez a Rendelet módosítása szükséges az 1.
mellékletben foglalt tervezet szerint. Ez a támogatás évek óta jól működik Budapest V. kerületében,
amely közel azonos lakosságszámmal, hasonló korfájú és jövedelmi helyzetű népességgel rendelkezik.
Az újonnan bevezetni tervezett támogatás fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetésében Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése (K513) soron
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő
képviselő-testületi ülésre a költségvetési rendeletben történő átvezetését készítse elő.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és annak mellékletét képező, a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és
elfogadására.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022....(...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés
melléklete szerint.

Budapest, 2022. szeptember

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (...) önkormányzati
rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e rendelet 1. §-8. §-ai és a 13. §-a
tekintetében, valamint a 115. § (1) és (3) bekezdésében e rendelet 10. §.12. §-ai tekintetében, továbbá a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (1)
bekezdésében és a 147. § (l)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. és 11a. Pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l-§
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,.2. § E

rendeletben

szabályozott

élelmiszertámogatás,

gyógyszertámogatás,

lakásfenntartási

támogatás, lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségeinek megfizetése alóli
mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön támogatás, és a fűtési idényben igényelhető
támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkonnányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki.5'

2.§
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(2) Az Önkormányzat az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint
a) születési támogatást,
b) mosható nadrágpelenka támogatást,
c) oltási támogatást,
d) iskolakezdési támogatást,
e) jó tanulók szociális támogatását,
f) ünnepi támogatást,
g) akadálymentesítési támogatást,
h) lakáshelyreállítási támogatást,
i) szociális kölcsönt
j) fűtési idényben igényelhető támogatást
nyújt.”
3.§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A fűtési idény fűtési számlájából csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az e rendelet 47.
§-a alapján egy háztartásban élők részére megállapított ellátás összegét.”

4.§
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. alcíme és 47. §-a a következők szerint módosul, és a
következő 47/A. §-al egészül ki:
„21. Fűtési idényben igényelhető támogatás

47. § (1) Az Önkormányzat támogatást nyújt a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások
enyhítésére az I. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, aki az alább felsorolt ellátások
valamelyikében részesül
a) öregségi teljes és résznyugdíj,
b) nők kedvezményes nyugdíja,
c) korhatár előtti ellátás,
d) hozzátartozói jogon kapott ellátás,
e) házastársi pótlék,
f) szolgálati járandóság,
g) baleseti járadék,
h) egészségkárosodási járadék,

i) rehabilitációs ellátás,
j) rehabilitációs járadék,
k) rokkantsági ellátás,
l) rokkantsági járadék,
m) időskorúak járadéka,
n) vak személyi járadék,
o) fogyatékossági támogatás,
p) az Szt. 41-43/A. § szerinti ápolási díj,
q) az Szt. 38. § szerinti gyermekek ottliongondozási díja,
r) az Szt. 37. § szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkonnányzati lakás
bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő
házfelügyelői lakás használójaként, vagy életjáradéki jog alapján lakáshasználóként lakik, illetve ha a
fent felsorolt személy házastársa, élettársa, és akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb Összegének 900%-át nem haladja meg.
(2) Kivételes méltányosságból annak az (1) bekezdés a)-r) pontjában felsorolt ellátások
valamelyikében részesülő személynek is megállapítható a támogatás, aki egyenesági rokona vagy
annak házastársa, élettársa lakásában családtagként lakik, és akinek háztartásában az egy fore eső
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át, egyedül élő esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át nem haladja meg.
(3) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév október 31. napjáig
nyújtható be.
(4) A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 01-től a
következő év március 31-ig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a
támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg.
(5) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek
jövedelemigazolását. Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés a)-r) pontjában felsorolt ellátás mellett
kereső tevékenységet folytat, vagy egyéb rendszeres jövedelemmel rendelkezik, az abból származó
jövedelemigazolást is csatolni szükséges.
(6) A kérelmet átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, és
a (2) bekezdés esetében gyakorolja a méltányossági jogkört.
(7) Az időszaki támogatás összege a jogosult részére
a) egyszemélyes háztartás esetében havi 15 000 forint,
b)több személyes háztartás esetén havi 10 000 forint.
(8) Egyedi kérelem esetén az (1) és (2) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól az 1. kerületi
Díszpolgárok esetében a (6) bekezdés szerinti Bizottság kivételes méltányosságból eltérhet.
(9) A támogatás méltányosságból a Bizottság döntése alapján azon személy részére is megállapítható,
akinek esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak, de egy

főre eső jövedelme a rendeletben meghatározott jövedelmi értékhatárt meghaladja, feltéve, hogy az
általa lakott L kerületi lakás havi kiadása a háztartás összjövedelmének 15%-át eléri vagy meghaladja.
47/A. § (1) Az Önkormányzat támogatást nyújt a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások
enyhítésére az I. kerületben lakcímmel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő személynek,
amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás
bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő
házfelügyelői lakás használójaként lakik és háztartásában az egy fore eső jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át nem haladja meg.
(2) A támogatás összege a 47. § (7) bekezdés b) pontja szerinti összeg.”

5-§
Ez a rendelet 2022. szeptember 30. napján lép hatályba.

Budapest, 2022. szeptember

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

Polgármester

jegyző

2. melléklet az előterjesztéshez
Általános indokolás

Az ukrajnai háború és az Oroszországgal szemben alkalmazott szankciók súlyos következményekkel
járnak, az energiaválság és az infláció közvetlenül veszélyezteti a legalacsonyabb jövedelmű
kerületiek megélhetését. Erre történő mielőbbi válaszlépésül volt szükséges új támogatási jogcímet
létrehozni a rendeletben a fűtési idény időtartamára, a fűtési költségek támogatása céljából. Tekintettel
arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, továbbá környezeti
és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, az
indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban. A szabályozás összhangban van az
európai uniós jogból fakadó kötelezettségekkel.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az igénybe vehető ellátások listája kiegészül a fűtési idényben igénybe vehető támogatással.
2.§-hoz

Az igénybe vehető ellátások listája kiegészül a fűtési idényben igénybe vehető támogatással.

3.§-hoz
A lakásfenntartási támogatás fűtési költséget csökkentő tényezőjét határozza meg.

4. §-hoz
A fűtési idényben igénybe vehető támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához
szükséges igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5.§-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet az előterjesztéshez
Hatásvizsgálat

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal nem jár, az önkormányzat
kiadásai viszont kis mértékben megemelkednek.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának bürokratikus következménye nem várható, amely az adminisztratív ügyteher
és az ügyintézési határidő növekedésével jár, várható azonban, hogy az októberi hónapban jelentősen
megnövekedik az önkormányzathoz egyidejűleg benyújtott kérelmek száma, ugyanakkor a
lakásfenntartási támogatási kérelmek várhatóan csökkennek.

4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható
következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb helyzetbe, az
önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből megteremteni a
szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket, egyes lakosok eladósodhatnak.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,
az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Módosító indítvány
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú, Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i ülése
meghívó szerinti 7. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosítással bevezetni tervezett fűtési idényben igényelhető támogatás szabályainak
áttekinthetősége érdekében a rendelet tervezetén az előterjesztés 1. melléklete szerinti
módosításokat tesszük.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt javaslattal módosított
rendeletalkotási javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

dr. Sándor Petemé.

Az előterjesztés melléklete:
1. melléklet: rendelet tervezete

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (...)
önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26.
§-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási
támogatás, lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségeinek
megfizetése alóli mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási
támogatás, iskolakezdési támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás,
akadálymentesítési támogatás, lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön támogatás, és a
fűtési idényben igényelhető támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és
életvitelszerűen élő személyekre terjed ki.”
2. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint
a) születési támogatást,
b) mosható nadrágpelenka támogatást,
c) oltási támogatást,
d) iskolakezdési támogatást,
e) jó tanulók szociális támogatását,
f) ünnepi támogatást,
g) akadálymentesítési támogatást,
h) lakáshelyreállítási támogatást,
i) szociális kölcsönt
j) fűtési idényben igényelhető támogatást
nyújt.”

3. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (8)
bekezdéssel egészül ki:
„(8) A fűtési idény fűtési számlájából csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az e
rendelet 47. §-a alapján egy háztartásban élők részére megállapított ellátás összegét.”
4. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. alcíme és 47. §-a helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„21. Fűtési idényben igényelhető támogatás
47. § (1) A téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére az I. kerületben
lakcímmel rendelkező személy támogatást igényelhet, ha
a) öregségi teljes és résznyugdíjban,
b) nők kedvezményes nyugdíjában,
c) korhatár előtti ellátásban,
d) hozzátartozói jogon kapott ellátásban,
e) házastársi pótlékban,
f) szolgálati járandóságban,
g) baleseti járadékban,
h) egészségkárosodási járadékban,
i) rehabilitációs ellátásban,
j) rehabilitációs járadékban,
k) rokkantsági ellátásban,
l) rokkantsági járadékban,
m) időskorúak járadékában,
n) vakok személyi járadékában,
o) fogyatékossági támogatásban,
p) az Szt. 41-43/A. § szerinti ápolási díjban,
q) az Szt. 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díjában,
r) az Szt. 37. § szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban
részesül, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy
önkormányzati lakás bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy
osztatlan közös tulajdonban lévő házfelügyelői lakás használójaként, vagy életjáradéki jog
alapján lakáshasználóként lakik, illetve az előbbiek házastársa, élettársa.
(2) A támogatást az I. kerületben lakcímmel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő
személy is igényelheti, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga
alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező
használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő házfelügyelői lakás használójaként
lakik.
(3) Kivételes méltányosságból az az (1) bekezdés a)-r) pontjában felsorolt ellátások
valamelyikében részesülő személy is igényelheti a támogatást, aki egyenesági rokona vagy
annak házastársa, élettársa lakóingatlanában családtagként lakik.

(4) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 900 %-át, vagy
b) - a (2) bekezdés szerinti kérelmező kivételével - többszemélyes háztartás esetén annak
800 %-át.
(5) A támogatás méltányosságból a (4) bekezdésben foglalt értékhatártól eltérően is
megállapítható
a) az I. kerületi Díszpolgár egyedi kérelmére, vagy
b) ha a kérelmező az (1) vagy (3) bekezdésekben meghatározott jogosultsági feltételek
egyike szerint jogosult igényelni a támogatást, és az általa lakott I. kerületi lakás
rendszeres havi kiadása a háztartás összjövedelmének 15%-át eléri vagy meghaladja.
(6) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév október 31.
napjáig nyújtható be.
(7) A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1.
napjától a következő év március 31. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott
kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől
állapítható meg.
(8) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek
jövedelemigazolását. Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés a)-r) pontjában felsorolt
ellátás mellett kereső tevékenységet folytat, vagy egyéb rendszeres jövedelemmel
rendelkezik, az abból származó jövedelemigazolást is csatolni szükséges.
(9) A támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság dönt, a (3) és (5) bekezdések esetében gyakorolja a méltányossági jogkört.
(10) Az időszaki támogatás összege a jogosult részére
a) egyszemélyes háztartás esetében havi 15 000 forint,
b) többszemélyes háztartás esetén havi 10 000 forint.
(11) A támogatás lakcímenként csak egy kérelmezőnek nyújtható.”
5. §
Ez a rendelet 2022. szeptember 30. napján lép hatályba.
Budapest, 2022. szeptember

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző
Törvényességi észrevétel
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat £022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére benyújtott
„a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtóellátásokról szóló 6/2015. (II. £7.) önkormányzati rendeletének módosítása" tárgyú
képviselői önálló indítványhoz
és
„a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú, Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i ülése
meghívó szerinti 7. napirendi pontjához" című képviselői módosító indítványhoz

Tisztelt Képviselő-testület!
2022. szeptember 19. napján 11 óra 53 perckor Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Gulyás
Gergely Kristóf, dr. Patthy Szabolcs és Marschall Máté képviselők „a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtóellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítása" címmel önálló képviselői indítványt nyújtottak be (a
továbbiakban: Önálló indítvány) a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének 2022. szeptember 29-ei ülésére.
Továbbá a fent hivatkozott képviselők 2022. szeptember 26. napján 11 óra 55 perckor az
Önálló indítványhoz képviselői módosító indítványt (a továbbiakban: Módosító indítvány)
nyújtottak be elektronikus úton a polgármester részére „a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. £7.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyú, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i ülése meghívó szerinti 7. napirendi pontjához"
címmel.
Az Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. §
(2) bekezdéses és az 51. § (1) bekezdése értelmében az Önálló indítvány és a Módosító indítvány
a rájuk vonatkozó határidőkben kerültek elektronikus úton benyújtásra a polgármester részére.
Törvényességi észrevételek az Önálló indítványt és a Módosító indítványt érintően:
1.

Az SZMSZ 50. § (3) bekezdése értelmében a módosító indítványt indokolni kell, azonban
a benyújtott Módosító indítvány indokolást nem tartalmaz, ezért sérti az SZMSZ fenti
rendelkezését.
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2. A rendelet-tervezet 1. és 2. §-ai szerinti felsorolás hiányos.
3. A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szoc.
rendelet) nem tartalmaz 21. alcímet és a 47. §-t még korábban, a 20/2021. (X. 6.)
önkormányzati rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan szerkezeti egységet
nem lehet újraszabályozni. A rendelettervezet így sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) rendelkezéseit.
4. A bevezetni kívánt támogatás nem egyszeri támogatás, hanem havi rendszerességgel
nyújtott támogatás, melyet a rendelet-tervezetben jelölni kell.
-

A rendelet-tervezet szerinti 47. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az I.
kerületben lakcímmel rendelkező személy igényelhet támogatást. A Szoc. rendelet 2. §a rendelkezik a Szoc. rendeletben szabályozott támogatások személyi hatályáról, mely
rögzíti, hogy a Szoc. rendelet hatálya a Budavári Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre
terjed ki. Jogszabálysértő más módon újraszabályozni ezen szakaszok keretében a
személyi hatályt, mer az nemcsak ellentétes a Szoc. rendelet 2.§-ával, de ütközik a Jat.
6. §-ába is. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény szerint lakcímeljárás keretében lakóhely, vagy tartózkodási hely
létesíthető. Valamennyi olyan normaszöveg módosítása szükséges, amely a lakcím
fogalmat használja, mivel az sérti a normavilágosság jogszabályi követelményét. Az (1)
bekezdés ütközik a Jszr. 48. § (2) bekezdésébe is, miután több, mint tizenöt elemű
felsorolást tartalmaz, így azokat a pontokat pozitív egész számokból képzett arab
sorszámokkal kellett volna megjelölni, továbbá az utolsó három pontja felesleges merev
hivatkozást tartalmaz.

5. A 47. § (1) bekezdésének b) pontjában szerepel a támogatásra jogosító ellátások között
a nők kedvezményes nyugdíja. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján öregségi teljes nyugdíjra
életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel
rendelkezik. Tekintettel a fenti törvény szabályaira a jogosulti kör b) pontban történő
szabályozása az a) pont részbeni megismétlése. A rendelet tervezet 47. § (1)
bekezdésének d) pontja szerinti, „hozzátartozó jogon kapott ellátás" megnevezés nem
egyértelmű, annak pontosítása szükséges. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
keretében járó hozzátartozói nyugellátásokat nevesít. Ezen túlmenően ezen pont
tekintetében is igaz az 5. pontban a személyi hatály újraszabályozását érintő
megállapítás.
6. A rendelet-tervezet szerinti 47. § (1) bekezdésében foglalt felsorolás nem koherens és
következetes, ugyanis egyes ellátások tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti fogalom
meghatározás került rögzítésre, míg más esetekben erre nem került sor, sőt az
elnevezés az Szt. szerinti elnevezésektől eltérően került meghatározásra, amely
jogszabálysértő, mert ezen elnevezések Szt-től eltérő szabályozására nincs jogszabályi
felhatalmazás.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest. Kapisztrán tér 1.

7.

Az Szt meghatározza a család és a háztartás fogalmát. Amennyiben az a célja a
jogalkotónak, hogy azok a háztartások részesüljenek fűtési idényben igénybe vehető
támogatásban, akinek a háztartásában van olyan személy, aki a 47. § (1) bekezdése
szerinti ellátásban részesül, akkor a 47. § (1) bekezdésének normaszövegét kell
átgondolni. Az Szt. szerint a háztartás és a család eltérő fogalom. Az Szt. nem ismeri a
családtag fogalmát (47. § (3) bekezdés), így használata sérti a Jat. és a Jszr.
normavilágosság követelményét.

8. Az Szt. meghatározza az egyedülélő, az egyedülálló, a család és a háztartás fogalmát.
A Szoc. rendelet szintén ezen fogalmakat alkalmazza az egyes támogatásra való
jogosultsághoz kapcsolódó jövedelemhatárok meghatározásakor. A rendelet-tervezet
47. § (4) bekezdésében a fentieknek megfelelően pontosítani szükséges a
jövedelemhatárokat.
9. A rendelet-tervezet 47. § (4) bekezdésének a) pontjában meg kell jelölni, hogy a 900%os jövedelemhatár mely kérelmezőre vonatkozik.
10. A rendelet-tervezet 47. § (5) bekezdése szerint ,,A támogatás méltányosságból a (4)
bekezdésben foglalt értékhatártól eltérően is megállapítható
a) az I. kerületi Díszpolgár egyedi kérelmére, vagy
b) ha a kérelmező az (1) vagy a (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági
feltételek egyike szerint jogosult igényelni a támogatást, és az általa lakott I.
kerület lakás rendszeres havi kiadása a háztartás összjövedelmének 15%-át
eléri, vagy meghaladja."
Az értékhatár kifejezés helyett a jövedelemhatár kifejezés használata a megfelelőbb,
továbbá a fenti méltányosság esetében a ,,vagy" szó alkalmazása nem megfelelő, a
jelenlegi megfogalmazás a Jszr. 2. §-ába és 7. §-ába ütközik. A b) pontnál elegendő az
„eléri" kifejezés, vagy a „meghaladja" szó használata, nem szükséges mindkét kifejezés
szerepeltetése, valamint a rendelet-tervezet nem tartamaz szabályozást a díszpolgár
esetében. Ha nincs egyéb feltétel, akkor rendelkezni kell arról, hogy a díszpolgár a
jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül jogosult a támogatásra. A b) pont szerinti
méltányosság esetében jogosultsági feltételként egy főre jutó havi jövedelemhatárt kell
megállapítani, mert a jelen rendelkezés alapján jövedelmet nem, csak a rendszeres havi
kiadást kell vizsgálni.
11. A rendelet-tervezet 47. § (6) bekezdése szerint ,,A támogatás igénylésére irányuló
eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév október 31. napjáig nyújtható be." A Rendelet
(eljárási rendelkezések) 4. §-a kimondja, hogy az eljárás kérelemre indul, így azt nem kell
megismételni, továbbá a jogalkalmazás érdekében indokolt lenne megjelölni, hogy mely
időponttól lehet benyújtani a kérelmeket, mert a rendelet-tervezet szövege ebben a
formában a Jat. 2. § (1) bekezdésének, illetve a Jszr. 2. §-ának rendelkezéseibe ütközik.
12. A benyújtási határidő meghatározása esetén e határidő jogvesztő, így a rendelet
tervezet 47. § (7) bekezdésében nincs szükség megjelölni, hogy a támogatásra való
jogosultság „határidőben beadott kérelmek esetében", mivel a határidőn túl benyújtott
kérelmek érdemi vizsgálatát nem kell elvégezni. A „határidőn túl benyújtott kérelmek
esetében....” rész szerepeltetése a tervezetben indokolatlan.
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13. A rendelet-tervezet 47. § (8) bekezdésének második mondatát nem kell szerepeltetni,
mivel a jövedelemigazolást az Szt. és a Szoc. rendelet szabályai alapján kell csatolni,
mégpedig minden jövedelem esetében be kell nyújtani a megfelelő igazolásokat, így
nem kell külön rendelkezni róla. Ezt a bekezdést kiegészíteni lenne szükséges, mivel a
jövedelemigazolások mellett a rendelet-tervezet 47. § (5) bekezdésének b) pontja
szerinti esetben csatolni kell a képviselő-testület által meghatározott havi rendszeres
kiadásokra vonatkozó igazolásokat is.
14. Amennyiben a rendelet-tervezetben hatáskör-átruházás történik, úgy ezzel
egyidejűleg az SZMSZ-t is módosítani kell, azonban erre vonatkozó SZMSZ módosítási
javaslat nem érkezett, így a javaslat ütközik az Mötv. 53. § (1) bekezdésének b) pontjába
is, miután ezt a hatásköri rendelkezést a jelenleg hatályos SZMSZ nem tartalmazza.
15. A rendelet-tervezet 47. § (11) bekezdésében, tekintettel arra, hogy a támogatás
háztartásonként kerül megállapításra, a háztartásonkénti gyakoriságot kell
szabályozni.
16. A rendelet-tervezet hatályba léptető rendelkezése figyelmen kívül hagyja a Jat. 2. § (3)
bekezdésének rendelkezéseit.
17. A rendelet-tervezethez csatolt hatásvizsgálati lap 1. és 3. pontja ellentmondásos,
tekintettel arra, hogy abban az előterjesztők azt állítják, hogy a rendelet megalkotása
költségvetési hatásokkal nem jár, de kiadásai megemelkedhetnek, továbbá további
támogatás bevezetése, és a kiadások növelése bizonyosan bürokratikus
következménnyel jár, így nem valós az az előterjesztői állítás, miszerint a
rendeletalkotásnak bürokratikus következménye nincs.

A fenti észrevételek alapján tett előterjesztői átgondolást követően jogi és szakmai
segítségnyújtás keretében állok a képviselők rendelkezésre a rendelettervezet átdolgozása
érdekében.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület

Budavári

Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
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az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdés 3. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a parkolás
üzemeltetése.
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályait a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (X. 28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Parkolási rendelet) szabályozza.

A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) pályázatból megvalósult Lovas úti töltőállomásnak a Budavári
Önkormányzat által történő 5 éves kötelező ingyenes fenntartási ideje 2021. nyarán lejárt. A
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet hatályát vesztette, így nincs

akadálya annak, hogy az Önkormányzat a Lovas úti töltőállomást önmaga vagy más gazdasági társaság
útján üzemeltesse, illetve egyéb más módon hasznosítsa.
A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Fővárosi
rendelet) 2022. július 7-én, valamint szeptember 4-én történt módosítása több pontban érinti a
Parkolási rendeletet.
A Fővárosi rendelet a Budai Vár várakozási övezetében az autóbusszal történő várakozást előzetes
regisztrációhoz, valamint a Budapest I. került Budavári Önkormányzat által előzetesen kiadott
várakozási engedélyhez köti. Ugyancsak rendelkezik a Fővárosi rendelet a Budai Vár várakozási
övezetébe történő egy órában behajtásra jogosult buszok számáról valamint a várakozás napi
intervallumáról.
A fenti rendelkezések miatt a Parkolási rendelet módosítása - a Fővárosi rendeletben megfogalmazott
új szabályok bevezetése érdekében - szükségessé vált.
A Parkolási rendelet módosításának költségvetési kihatásai vannak. Az autóbuszok számára bevezetett
várakozási díj többletbevételt eredményez, melynek összegét előzetesen nem lehet adekvátan
meghatározni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
megtárgyalására és annak elfogadására!

a

mellékletben

foglalt

rendeletmódosítási

javaslat

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának
és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló .../2022,...(....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete
szerint.
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. Az előterjesztés mellékletei
1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1. melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

§

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a következő 5/E. §-sal egészül ki:
„5/E. §
(1) Az autóbusszal a Budai Vár várakozási övezetében történő várakozáshoz szükséges előzetes
regisztráció a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapján található internetes felületen
történik.
(2) Az előzetes regisztrációt legkésőbb a behajtást megelőzően 24 órával kell végrehajtani akként, hogy
egy autóbusz egy naptári napon legfeljebb 4 időpontra regisztrálhat.
(3) Az egy naptári napon 2 időpontra előzetes regisztrációval rendelkező autóbuszok a két regisztráció
közötti időszakban legfeljebb 30 perc időtartamban várakozási díj megfizetése nélkül használhatják
az Alsó-Mészáros utcában kijelölt autóbuszvárakozóhelyeket.
(4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség valamint a HILTON Szálló üzemben tartásában levő autóbuszok
előzetes regisztráció nélkül, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kiadott egyedi
engedéllyel várakozhatnak a Budai Vár várakozási övezetében."
2.

§

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a következő 5/F §-sal egészül ki:
„5/F. §
(1) Nem adható ki autóbusz várakozási hozzájárulás annak, akinek várakozási megváltási díj meg nem
fizetése miatt az Önkormányzat felé 30 napon túl fennálló tartozása van."
3.

§

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 8 §-a az alábbi (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Az 5/E. § és 5/F. § alkalmazása során autóbusz: a különcélú menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás vagy különjárati személyszállítás céljából üzemeltetett 17 főnél több utas befogadására
alkalmas D kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjármű."
4.

§

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5/B. § (3) és (4) bekezdése hatályát
veszti.
5.

§

Ez a rendelet 2022. október 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr Németh Mónika
jegyző

2, melléklet
Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Fővárosi rendelet) a 2022. július 7-én valamint szeptember 4-én történt módosítása több pontban
érinti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a
járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 24/2011. (X. 28.)
önkormányzati rendeletét.
A Fővárosi rendelet a Budai Vár várakozási övezetében az autóbusszal történő várakozást előzetes
regisztrációhoz valamint a Budapest I. került Budavári Önkormányzat által előzetesen kiadott
várakozási engedélyhez köti. Ugyancsak rendelkezik a Fővárosi rendelet a Budai Vár várakozási
övezetébe egy órában behajtásra jogosult buszok számáról valamint a várakozás napi intervallumáról.
A fenti rendelkezések miatt a Parkolási rendelet módosítása - a Fővárosi rendeletben megfogalmazott
új szabályok bevezetése érdekében - szükségessé vált.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a rendeletmódosítás jelentős társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nem kimutatható, az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
Részletes indokolás

1 ,§-hoz: a várakozási hozzájárulás kiadásának részletes szabályaittartalmazza.
2. §-hoz: a várakozási hozzájárulás megtagadásának szabályait tartalmazza.
3. §-hoz: a rendelkezés meghatározza az autóbusz fogalmát a rendelet alkalmazása során.
4. §-hoz: hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
pályázatból megvalósult Lovas úti töltőáliomásnak a Budavári Önkormányzat által történő 5 éves
kötelező ingyenes fenntartási ideje lejárt, így nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzat a Lovas úti
töltőállomást önmaga vagy más gazdasági társaság útján üzemeltesse, illetve egyéb más módon
hasznosítsa. Ezért vált szükségessé a rendelkezés hatályon kívül helyezése.
5. §.-hoz a rendelet módosításának hatályba lépését írja le.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletmódosítást a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és
az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Fővárosi rendelet) módosítása indokolja. A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a
várakozási hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
módosításának pozitív társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van, a Budai Vár várakozási
övezetébe az autóbuszokkal történő behajtás kontrolálhatóvá válik, a várakozási megváltási díj
megfizetéséből az Önkormányzatnak bevétele származik.
A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A Budai Vár várakozási övezetébe behajtó autóbuszok számának napi limitálása csökkenti a káros
környezeti terhelést és hozzájárul a levegőminőségjavításához.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Enyhén emelkedő adminisztratív terhet jelent, amely a jelenlegi személyi állománnyal elvégezhető.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A Fővárosi rendeletben alkotott új jogintézmény részletszabályainak a megalkotása elengedhetetlenül
szükséges a rendelkezés végrehajtásához.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
„az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
1. M ÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY* 1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésre „az I. kerület közterületein a járművel várakozás
díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása" tárgyú előterjesztést nyújtottam be.
Azonban a hivatkozott jogszabály hatékony áttekinthetősége érdekében és az Integrált Jogalkotási
Rendszerbe (IJR) történő felvétele során a rendelet-tervezet szerkezeti felépítése tekintetében
módosító indítvány benyújtása vált szükségessé.
Továbbá az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2022. június 23-ai
módosítása során hatálybalépett 1. mellékletének LocLex szakrendszerbe történő technikai átvezetése
végrehajthatósága érdekében is szükségessé vált a módosító indítvány benyújtása.
A jelen módosító indítvány kiadási költségvetési előirányzat növelését vagy bevételi költségvetési
előirányzat csökkenését nem eredményezi, azonban a rendelet módosításának költségvetési kihatásai
mégis vannak. Az autóbuszok számára bevezetett várakozási díj többletbevételt eredményez, melynek
összegét előzetesen nem lehet adekvátan meghatározni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt javaslattal módosított rendelet-alkotási
javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának
és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló .../2022....(....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete
szerint.
Budapest, 2022. szeptember „
3. Az

„

előterjesztés mellékletei

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1. melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1-4. §-ok tekintetében következőket
rendeli el:

1. §
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet „Behajtási, behajtási-várakozási és
várakozási hozzájárulások" alcíme a következő 5/E. és 5/F. §-sal egészül ki:

„5/E. §
(1) Az autóbusszal a Budai Vár várakozási övezetében történő várakozáshoz szükséges előzetes
regisztráció a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat honlapján található internetes felületen
történik.
(2) Az előzetes regisztrációt legkésőbb a behajtást megelőzően 24 órával kell végrehajtani akként, hogy
egy autóbusz egy naptári napon legfeljebb 4 időpontra regisztrálhat.
(3) Az egy naptári napon 2 időpontra előzetes regisztrációval rendelkező autóbuszok a két regisztráció
közötti időszakban legfeljebb 30 perc időtartamban várakozási díj megfizetése nélkül használhatják az
Alsó-Mészáros utcában kijelölt autóbuszvárakozóhelyeket.
(4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség valamint a HL TON Szálló üzemben tartásában levő autóbuszok
előzetes regisztráció nélkül, a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat által kiadott egyedi
engedéllyel várakozhatnak a Budai Vár várakozási övezetében.

5/F. §
Nem adható ki autóbusz várakozási hozzájárulás annak, akinek várakozási megváltási díj meg nem
fizetése miatt az Önkormányzat felé 30 napon túl fennálló tartozása van."

2. §
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül
ki:

„(11) Az 5/E. § és 5/F. § alkalmazása során autóbusz.■ a különcélú menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás vagy különjárati személyszállítás céljából üzemeltetett 17 főnél több utas befogadására
alkalmas D kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjármű."

3. §
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §
Hatályát veszti az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 5/B. § (3) és (4) bekezdése.

5. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1.

melléklet

24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
A Budai Vár védett övezetében igazolás kiadására jogosult kedvezményezett szervezetek:
1
Arany Hordó Vendéglő Kft. (Arany Hordó Vendéglő)
2

CBA Budavár Kft. (Vár Bisztró)

3

Fortuna-Gasztro Kft.

4

Harlequin Kft. (Pest-Buda Hotel)

5

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

6

Köztársasági Elnöki Hivatal

7

Magyar Halászbástya Kft. (Halászbástya Étterem)

8

Magyar Tudományos Akadémia (Vári Vendégházak)

9

Magyarságkutató Intézet

10

MNB Ingatlan Kft.

11

Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány

12

Ruszwurm Kft. (Korona Cukrászda)

13

Ruszwurm Kft. (Ruszwurm Cukrászda)

14

Szépművészeti Múzeum (Magyar Nemzeti Galéria)

15

Úri Hotel 39. Ingatlanhasznosító Kft.

16

V1 Gasztronómia Kft. (Baltazár Étterem)

17

Várkapitányság Nonprofit Zrt.

2. melléklet

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Fővárosi rendelet) a 2022. július 7-én valamint szeptember 4-én történt módosítása több pontban
érinti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a
járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 24/2011. (X. 28.)
önkormányzati rendeletét.

A Fővárosi rendelet a Budai Vár várakozási övezetében az autóbusszal történő várakozást előzetes
regisztrációhoz valamint a Budapest I. került Budavári Önkormányzat által előzetesen kiadott
várakozási engedélyhez köti. Ugyancsak rendelkezik a Fővárosi rendelet a Budai Vár várakozási
övezetébe egy órában behajtásra jogosult buszok számáról valamint a várakozás napi intervallumáról.

A fenti rendelkezések miatt a Parkolási rendelet módosítása - a Fővárosi rendeletben megfogalmazott
új szabályok bevezetése érdekében - szükségessé vált.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a rendeletmódosítás jelentős társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nem kimutatható, az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

Indokolás az 1.§-hoz: A várakozási hozzájárulás kiadásának részletes szabályait tartalmazza ezen
rendelkezés.
Indokolás a 2.§-hoz: A rendelkezés meghatározza az autóbusz fogalmát a rendelet alkalmazása során.
Indokolás a 3. §-hoz: Technikai jogalkotási művelet miatt szükséges ezen rendelkezés alapján az 1.
melléklet cseréje.

Indoklás a 4. §-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A Közlekedés Operatív Program
(KÖZOP) pályázatból megvalósult Lovas úti töltőállomásnak a Budavári Önkormányzat által történő 5
éves kötelező ingyenes fenntartási ideje lejárt, így nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzat a Lovas
úti töltőállomást önmaga vagy más gazdasági társaság útján üzemeltesse, illetve egyéb más módon
hasznosítsa. Ezért vált szükségessé a rendelkezés hatályon kívül helyezése.
Indokolás az 5.§.-hoz A rendelet módosításának hatályba lépését írja le.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletmódosítást a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és
az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Fővárosi rendelet) módosítása indokolja. A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a
várakozási hozzájárulás kiadásának szabályairól szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
módosításának pozitív társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van, a Budai Vár várakozási
övezetébe az autóbuszokkal történő behajtás kontrolálhatóvá válik, a várakozási megváltási díj
megfizetéséből az Önkormányzatnak bevétele származik.

A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A Budai Vár várakozási övezetébe behajtó autóbuszok számának napi limitálása csökkenti a káros
környezeti terhelést és hozzájárul a levegőminőség javításához.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Enyhén emelkedő adminisztratív terhet jelent, amely a jelenlegi személyi állománnyal elvégezhető.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A Fővárosi rendeletben alkotott új jogintézmény részletszabályainak a megalkotása elengedhetetlenül
szükséges a rendelkezés végrehajtásához.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
„a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása, valamint az
ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok kinevezése"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
1. M ÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésre „a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása, valamint az ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok
kinevezése" tárgyú előterjesztést nyújtottam be.
A Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
megalapítása tekintetében költségvetési racionalizálási célok és indokok alapján az Alapító Okirat
tervezetének módosítása vált szükségessé. A Társaság az Alapító Okiratában megjelölt célok
megvalósítása érdekében akként kerül a módosítás értelmében megalapításra, hogy az 3.000.000 Ft
azaz hárommillió forint alaptőkével, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 35. § (2)
bekezdése és a 36. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott 28.000.000 Ft, azaz
huszonnyolcmillió forint összegű tőketartalékkal jön létre.
A tőketartalék felhasználásának céljaként a Képviselő-testület, mint alapító meghatározza a
felhasználási célokat azaz, hogy az kizárólag a Budapest I. kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014
Budapest, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti ingatlan Babits sétány felőli udvarrésze alatt,
hozzávetőlegesen öt méter mélységben fekvő zsinagóga feltárásához szükséges pályázati források
biztosítása érdekében, továbbá a Társaság vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjainak
bérjellegű kiadásaira használható fel.
A Társaság alaptőkéjének és tőketartalékának rendelkezésre bocsátásához szükséges fedezet a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
„Beruházási céltartalékok" 10. - „Zsinagóga projekt" költségvetési soron biztosított.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a Testület ülése nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a, továbbá a 42.
§ 2. és 7. pontjai alapján a döntés meghozatalához minősített többség szükséges.
A fenti módosításokra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosított döntési javaslat
elfogadására a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Kft. alapítása tekintetében!
Az előterjesztés módosításokkal nem érintett részeit a továbbiakban is fenntartom és kérem a t.
Képviselő-testületet, hogy azon döntések tárgyában is szíveskedjék határozni!

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2. M ÓDOSÍTOTT D ÖNTÉSI JAVASLAT AZ I.

SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT TEKINTETÉBEN

I
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100 %-ban
az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságként az 1. mellékletben található
Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően megalapítja a Budavári Zsinagóga Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Zsinagóga
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.000.000 Ft összegű alaptőkéjének és a
28.000.000 Ft összegű tőketartalékának rendelkezésre bocsátásához szükséges fedezetet a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet „Beruházási céltartalékok" 10. - „Zsinagóga projekt"
költségvetési sor terhére biztosítja.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Budavári
Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerint meghatározott 28.000.000 Ft összegű tőketartalékot kizárólag a Budapest I.
kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti ingatlan
Babits sétány felőli udvarrésze alatt fekvő zsinagóga feltárásához szükséges pályázati források
biztosítása érdekében, továbbá a Társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelőbizottsági
tagok bérjellegű kiadásaira használhatja fel.

4.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság bejegyzése céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Csobánczy Gábor alpolgármester
Jogi Csoport

Budapest, 2022. szeptember
3. Az

„

előterjesztés melléklete (i)1

1. melléklet: Alapító Okirat tervezete

1
Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA

1) A Társaság cégneve
A Társaság elnevezése: Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
A Társaság rövid elnevezése: Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Kft.

2) A Társaság székhelye és telephelyei
A Társaság székhelye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell
megjelölnie.
A Társaság telephelyei:

cím

Telephely megnevezése
Budavári Zsinagóga
1. Fejlesztési Nonprofit
Kft. telephelye

1014 Budapest, Táncsics Mihály
utca 23.

HRSZ
6557/5

3) A Társaság jogállása
A Társaság jogi személy. A Társaság saját cégnév alatt jogképes, jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és
perelhető.

4) A Társaság alapítója
A Társaság alapítója:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószám: 15735643-2-41
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszályi Márta polgármester (anyja születési neve:
lakcím: ----------------------, adószáma: ---------------------------- )

5) A Társaság tevékenységi köre
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése -Főtevékenység
4110 Épületépítési projekt vezetése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
8110 Építményüzemeltetés
1

2

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági
társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez
kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat:, ha e
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós
polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy
van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.
Az Alapító célja a Budapest I. kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014 Budapest, Táncsics
Mihály utca 23. szám alatti ingatlan Babits sétány felőli udvarrész alatt húzódó középkori
zsinagóga (a továbbiakban: zsinagóga) feltárására és látogathatóvá tételére érintő
munkálatok megvalósítása az általa létrehozott nonprofit gazdasági társaság által. A jelen
alapító okirattal létrehozásra kerülő gazdasági társaság elsődleges célja a zsinagóga
épületének restaurálására irányuló munkálatok koordinálása, ezen folyamatok pénzügyi
hátterének összehangolása, valamint a helyszín látogathatóvá tételét követően
idegenforgalmi és kulturális emlékhely működtetése.

6) A Társaság időtartama
A Társaság határozatlan időre jön létre. A Társaság üzleti éve a naptári év. Az alapító tag
tudomásul veszi, hogy jelen alapító okirattal létrehozott társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a
bejegyzés napjával jön létre.

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte
A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint. A
törzstőke teljes egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag
törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy
törzsbetéte van.
A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tag törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint
pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Alapító a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulását a Társaság
cégbíróság által történt bejegyzését követő 15 napon belül, a Társaság pénzforgalmi számlaszámára
történő befizetéssel a Társaság rendelkezésére bocsátja.

8) Az alapító tag kötelezettségei
A Társaság kötelezettségeiért a Társaság felel vagyonával. Az alapító tag kötelezettsége a
Társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen Alapító Okiratban esetleg
megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

9) Mellékszolgáltatás
A Társaság alapító tagja a jelen Alapító Okiratban a törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni
értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére nem vállal kötelezettséget.
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10) Az üzletrész
A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg.
Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott
eseteket kivéve - csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben
befizette.
Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő
átruházásához alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági
jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

11) A nyereség felosztása
A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható
fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

12) Az alapítói döntés
Az alapító hatáskörébe tartozik — a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően minden olyan döntés meghozatala, amelyet törvény a taggyűlés határkörébe utal.
Az alapító döntéséről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítói döntés helyét és
idejét, a jelenlévőket, továbbá az alapítói döntéskor lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat és a határozatokat.
Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok
könyvébe.

13) Az ügyvezető
A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A
Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság ügyvezetője Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzatánál, annak intézményeinél vagy költségvetési szerveinél nem állhat választott,
tanácsadói vagy egyéb jogviszonyban.
A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal,
................................... napjától
............................................ terjedő időtartamra (születési helye és ideje:--------,---------------., anyja
születési neve: ------------------, lakcím: -------------------- .). Ügyvezető e tisztségét munkaviszony
keretében látja el.

14) Felügyelő Bizottság
Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú
felügyelő bizottságot hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai
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(születés helye és ideje:___, . .........., anyja neve: .. .lakcíme:___...., adószáma:............

........... ),

(születés helye és ideje:___, . .........., anyja neve: .. .., lakcíme:___...., adószáma:............

........... ),

(születés helye és ideje:___, . .........., anyja neve: .. .., lakcíme:___...., adószáma:............

........... ),

Az alapító által megválasztott felügyelő bizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított
gazdasági tevékenység ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság főbb tevékenységi köre:
• a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
• indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esetleg szakértő bevonása,
• az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,
• az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt
• megkívánja.
A Felügyelő Bizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelő Bizottság
kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési
felelősséggel tartozik.
Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő
Bizottság tagjait is megilleti.

15) A Társaság törvényes képviselete
A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más
hatóságok előtt.
Az alapító tag, az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel
(cégvezető). Cégvezetőnek az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan — az ügyvezető
utasításainak megfelelően — látja el. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a
Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A cégvezető és a képviseletre feljogosított
munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

16) A tagjegyzék
Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
• az alapítói tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét; - a törzstőke mértékét;
• az Alapító Okiratban az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra vonatkozó
rendelkezéseit
Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén
a hatályos tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki
megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

17) Záró rendelkezések
A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény
szabályai szerint.
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A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet
törvény eltérő rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell
előterjeszteni a Cégbíróságnál.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával
mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.
Budapest, 2022. szeptember__

Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Ellenjegyzem
Budapest
2022. szeptember__
kamarai azonosító szám: 36062174

Dr. Jancsár György
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BUDAVÁR!
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete
módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Vörös Mária Éva
irodavezető

1 Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 - évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.
§ (4) bekezdés d) pontja felhatalmazást ad a kerületi önkormányzatnak, hogy a közösségi együttélés
alapvető szabályait valamint ezek elmulasztásának következményeit rendeletben határozza meg.
A törvényi felhatalmazás alapján a Budapest I. került Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendeletét.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:

Fővárosi Rendelet) módosítása egy új jogintézményt vezetett be, amely az autóbuszoknak a Budai Vár
várakozási övezetébe történő behajtását szabályozza a várakozási hozzájárulás bevezetésével.
A várakozási hozzájárulás kiadására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat jogosult, a
kiadásának feltételeit valamint módját a Budapest I. került Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelete (Parkolási rendelet)
szabályozza.
A Parkolási rendelet azonban nem tartalmaz rendelkezéseket arra az esetre, ha a Budai Vár várakozási
övezetébe a behajtás illetve az ott történő várakozás előzetesen kiadott várakozási hozzájárulás nélkül
vagy attól eltérően (a továbbiakban: jogosulatlan behajtás) történik.
A jogosulatlan behajtás kiszűrése és szankcionálása - a Budai Vár várakozási övezetében tartózkodó
autóbuszok pontos számának ismerete valamint a koordinált várakozás elérése céljából - szükséges.
Jellegénél fogva és tartalmilag az ilyen cselekmények szankcionálása a közösségi együttélés alapvető
szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendeletben szabályozható.
A fenti rendelkezések miatt a közösségi együttélés alapvető szabályait rögzítő rendelet módosítása - a
Fővárosi rendeletben megfogalmazott új jogintézmény hatékony alkalmazása érdekében elkerülhetetlen.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosításának költségvetési kihatásai vannak. A
szabályszegést elkövetőkkel szemben alkalmazott közigazgatási bírság az Önkormányzat bevételét
képezi.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CUKXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
megtárgyalására és annak elfogadására!

a

mellékletben

foglalt

rendeletmódosítási

javaslat

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól
valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022....(... )
önkormányzati rendeletet az
előterjesztés melléklete szerint.
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: rendelettervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1 melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati
rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §
(4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a
következő 23/B. és 23/C. §-sal egészül ki:
„23/B. §

(1) A Budai Vár várakozási övezetébe autóbusz kizárólag a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
által előzetesen kiadott várakozási hozzájárulás birtokában a várakozási megváltási díj megfizetését
követően hajthat be, és ott a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és
az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati
rendeletének 13/A. § (6) bekezdésébe foglalt várakozási időn belül várakozhat.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el és 50 000 Ft fix összegű
közigazgatási helyszíni bírsággal sújtható annak az autóbusznak az üzemben tartója, aki az (1)
bekezdésbe foglalt kötelezettségét megszegi.
23/C. §

(1) Tilos a Budai Vár várakozási övezetében autóbusszal a Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló
30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendeletének 13/A § (6) bekezdésében foglalt várakozási időn túl
várakozási díj megfizetése nélkül várakozni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésbe
foglalt kötelezettségét megszegi."
2.

§

A Rendelet 29. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(E Rendelet értelmezésében:)

,,p)

Az 23/B. § és 23/C. § alkalmazása során autóbusz: a különcélú menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatás vagy különjárati személyszállítás céljából üzemeltetett 17 főnél
több utas befogadására alkalmas D kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjármű."

3. §
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2022..............................................

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

2. melléklet
Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendeletének módosítása egy új
jogintézményt vezetett be, amely az autóbuszoknak a Budai Vér várakozási övezetébe történő
behajtását szabályozza a várakozási hozzájárulás bevezetésével.
A várakozási hozzájárulás kiadására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat jogosult, a
kiadásának feltételeit valamint módját az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjénak és a
várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelete
(Parkolási rendelet) szabályozza.
A Parkolási rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket arra az esetre, ha a Budai Vár várakozási
övezetébe a behaités illetve az ott történő várakozás előzetesen kiadott várakozási hozzájárulás nélkül
vagy attól eltérően (a továbbiakban: jogosulatlan behajtás) történik.
A jogosulatlan behajtás kiszűrése és szankcionálása - a Budai Vár várakozási övezetében tartózkodó
autóbuszok pontos számának ismerete valamint a koordinált várakozás elérése céljából - szükséges.
Jellegénél fogva és tartalmilag az ilyen cselekmények szankcionálása a közösségi együttélés alapvető
szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendeletben szabályozható.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a rendeletmódosítás jelentős társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nem kimutatható, az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

Indokolás az 1 §-hoz: Az autóbuszok várakozási hozzájárulás nélkül a Budai Vár várakozási övezetében
tartózkodásának a közösségi együttélés alapvető szabályaiba történő ütközésének kimondását és a
szankció meghatározását, továbbá az autóbuszoknak a várakozási idő túllépésének a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba történő ütközése kimondását rögzíti jelen paragrafus.
Indokolás a 2. §-hoz: Értelmező rendelkezést tartalmaz az autóbusz fogalma vonatkozásában.
Indokolás a 3. §-hoz: A rendeletmódosítás hatálybalépést szabályozza jelen rendelkezés.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletmódosítást a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és
az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Fővárosi rendelet) módosítása indokolja. A közösségi együttélés alapvető szabályairól
és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításának pozitív társadalmi,
gazdasági és költségvetési hatása van, a Budai Vár várakozási övezetében az autóbuszokkal történő
várakozás kontrollálhatóvá válik, a közigazgatási bírságból az Önkormányzatnak bevétele származik.
A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A Budai Vár várakozási övezetében várakozó autóbuszok kontrollálása csökkenti a káros környezeti
terhelést és hozzájárul a levegőminőségjavításához.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Enyhén emelkedő adminisztratív terhet jelent a módosítás, amely a jelenlegi személyi állománnyal
elvégezhető.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A Fővárosi rendeletben alkotott új jogintézmény szabályait megszegők szankcionálása a jogkövető
magatartás kikényszerítésének eszköze.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásénak rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati
rendelete módosításáról
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Váradiné;Naszályi Márta

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41 §
(9) bekezdése alapján „a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza."
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022 (III. 7.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Támogatási rendelet vagy Rendelet) a Képviselő-testület a 2022. február 24-i ülésén fogadta el. E
Rendelet módosítása vált szükségessé az alkalmazása során felmerült tapasztalatok tükrében.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban:
Átláthatósági tv.) 18. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy

rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési alrendszerből folyósított támogatások tekintetében
az Átláthatósági tv-nél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak meg.
A Támogatási rendelet 11. § (2) bekezdése a támogatási szerződés megkötésének és támogatói okirat
kibocsátásának feltételeként állapítja meg azt, hogy a pályázó vagy kérelmező valamennyi fizetési
számlájára és azok alszámláira vonatkozóan nyújtson be a számlavezető pénzintézet által
nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levelet az
Önkormányzat részére.
A Támogatási rendelet alkalmazása során felmerült tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a
Támogatási rendelet ezen rendelkezése bizonyos esetekben túlságosan szigorú, a pályázók bizonyos
körét visszatartja a pályázatok benyújtásától és ezáltal azok sikeres elnyerésétől, ezzel a Támogatási
rendelettel elérendő célt hátráltatja. Ezen okból kifolyólag indokolttá vált a Támogatási rendelet
módosítása a természetes személypályázók, kérelmezők, illetve alacsony összegű támogatások
esetében az alábbi kiegészítéssel:
A Rendelet a felhatalmazó levél benyújtása alól mentesíti a pályázót vagy kérelmezőt, ha
a)
utófinanszírozású a támogatás, vagy
b)
a támogatás összege legfeljebb 200.000 forint, magánszemély esetén legfeljebb
1.000.000 forint.
A fentiek szerint kivételi kört rögzítő rendelkezést a módosító rendelet hatályba lépésének napján
folyamatban lévő pályázatokra és támogatásokra is alkalmazni kell.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak nincs közvetlen
költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja szerint a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő módosítás támogatására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának
rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..72022....(... )
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Budapest, 2022. szeptember „

3. Az

„

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
. (..........) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022 (III. 7.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
1.§
Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022 (III. 7.) önkormányzati
rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

(3) A (2) pont szerinti felhatalmazó levél benyújtása alól mentesül a pályázó vagy kérelmező, ha
a)
utófinanszírozású a támogatás,
b)
a támogatás összege legfeljebb 200 000 forint, magánszemély esetén legfeljebb 1 000
000 forint."

2.

§

Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022 (III. 7.) önkormányzati
rendelet Záró rendelkezések elnevezésű III. fejezete 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
J 5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendeletnek az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022 (III. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ........../2022 (.............) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Mód R.) 1. §-al megállapított 11. § (3) bekezdését a Mód R. hatályba lépésekor
folyamatban lévő pályázatokra és támogatásokra is alkalmazni kell."
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

2. melléklet
Általános indokolás

A Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022 (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
szükséges, mivel annak azon rendelkezése, amely a támogatási szerződés megkötésének és támogatói
okirat kibocsátásának feltételeként állapítja meg azt, hogy a pályázó vagy kérelmező valamennyi fizetési
számlájára és azok alszámláira vonatkozóan nyújtson be a számlavezető pénzintézet által
nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levelet, bozony
esetekben túl szigorúnak bizonyult, mely a rendelet céljától eltérő társadalmi hatást vélt ki.
A módosítással érintett esetekben a pályázatok, támogatások összege csekély és/vagy a pályázó vagy
kérelmező természetes személy.

Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: Az a) - b) pontokban felsorolt esetekben a pályázó vagy kérelmező valamennyi
fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett
azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levél benyújtásának kötelezettsége a
támogatási szerződés megkötéséhez és támogatói okirat kibocsátásához indokolatlan a támogatás
vagy pályázat csekély összege vagy utófinanszírozása miatt.
Indokolás a 2. §-hoz: A módosító rendelet célja az, hogy minél szélesebbre körre kiterjedjen a pályázók
köre, növelve a sikeresen pályázók arányát, amelynek érdekében indokolt a már folyamatban lévő
pályázatokra, támogatásra is alkalmazni a módosító rendelet 1. §-át.
Indokolás a 3. §-hoz: A hatálybalépés dátumát szabályozza.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai:

A rendelet módosításának nincs számottevő hatása a társadalomra.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai:

A benyújtott pályázatok számának növekedése és a benyújtottak nagyobb arányú sikeressége a
költségvetésben az adott pályázatra szánt összeg nagyobb arányú és gyorsabb felhasználásét
eredményezi, ugyanakkor nem jár a költségvetés módosulásával.
A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet módosítását követően több pályázat benyújtása várható, ugyanakkor kevesebb hiánypótlási
felhívás kiküldése válhat szükségessé.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

Amennyiben nem történik meg a rendelet módosítása, úgy a potenciális pályázók egy köre továbbra
sem fog benyújtani pályázatot, támogatási kérelmet, így a módosítás elmaradása a rendelet és az
önkormányzat szociális céljainak megvalósítását akadályozná.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyaránt rendelkezésre állnak.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. szeptember 29-i ülésére
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázatok elbírálására
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

1, Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a 212/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatával a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (a
továbbiakban: Sportközpont) intézményvezetői - magasabb vezetői - beosztásának betöltésére
pályázatot írt ki; továbbá a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a pályázatok elbírálására
háromtagú szakmai bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozott létre, amely - a pályázatok
értékelése alapján - javaslatot tesz a döntéshozó részére.
A pályázati eljárás lefolytatása
Az intézményvezetői pozícióra összesen három fő adta be pályázati anyagát, névsorban:
1. Bodrogi Marcell
2. Durkó Zoltán
3. dr. Gömör Iván

A pályázatok beérkezési határideje 2022. augusztus 19. napja volt. A benyújtási határidőig mind a
három fő pályázati anyaga beérkezett. A három pályázó közül két fő - Bodrogi Marcell és dr. Gömör
Iván - pályázata felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
Egy fő esetében - Durkó Zoltán - hiánypótlásra volt szükség (önéletrajz és nyilatkozat zárt vagy
nyilvános ülésről); továbbá nevezett pályázó felsőfokú iskolai végzettsége nem felelt meg az előírtaknak.
A pályázó felsőfokú iskolai végzettsége mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakképzettség
(BA), valamint okleveles mozgóképművész szakképzettség (MA). A pályázó segédedzői - kempo
sportágban - tanfolyamot is elvégzett, ami edzői tevékenység végzésére jogosíja. A pályázati feltétel
szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget ír elő, így jelen esetben a sporttudományok területén szerzett
felsőfokú szakképzettség fogadható el.
A sportintézmény-vezetők kinevezésére vonatkozó feltételeket a Kjt. testnevelés és sport területén
történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban; Vhr.) szabályozza.
A Vhr. 5. § (1) bekezdése szerint magasabb vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel,
vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy középiskolai végzettséggel és
felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzettséggel rendelkező közalkalmazottnak adható.
A sport területén végezhető tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítéseket a sport területén
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004.
(V. 18.) Korm. rendelet írja elő.
A Bizottság a pályázókat 2022. szeptember 19. napján hallgatta meg. A meghallgatásról írásos
jegyzőkönyv készült, amely tartalmazza az interjún elhangzottakat és a Bizottság javaslatát.

Megállapítások
Az intézményvezetői beosztásban való foglalkoztatás feltételeinek két fő - Bodrogi Marcell és dr.
Gömör Iván - felel meg. Pályázati anyaguk támogatható.

A kinevezés, megbízás rendje
Magasabb vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazottnak
adható [Vhr. 5. § (1) bekezdése],
A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagya megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett
látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait
Az intézményvezető illetményénye a Sportközpont 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
2. pontjában foglaltak szerint a képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozik szervezetének
kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés,
vezetői megbízás.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános. Az érvényes
pályázattal rendelkező két fő, valamint a harmadik pályázó is arról nyilatkozott, hogy a napirendi pont
nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul.

Az Mötv. 50. §-a szerint a képviselő-testület törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői
megbízás kérdésében minősített többséggel dönt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázatok elbírálásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont intézményvezetőjének ................................. választja meg határozott
időtartamra, 2022. október 01. napjától 2027. szeptember 30. napjáig.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető bruttó
havi illetményét - a Kjt. és a Vhr. rendelkezései alapján - az alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált illetmény
260 000 Ft
Intézményvezetői pótlék (2022. 10. 01 -2027. 09. 30.)
50 000 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:____________________ R
Havi illetménye összesen:
Ft

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a munkaügyi iratok elkészítéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda - Jogi Csoport

Kelt: Budapesten, 2022. szeptember

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)
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Jegyzőkönyv a Bizottság véleményéről
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1. melléklet
JEGYZŐKÖNYV A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYÉRŐL

Dátum:

2022. szeptember 19. hétfő (9:00-10:30)

Helyszín:

Budavári Polgármesteri Hivatal, Képviselői Tárgyaló

Tárgy:

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására
pályázó jelöltek meghallgatása

Jelenlévők:

1.
2.
3.
I.

Remenyik Ildikó - önkormányzati képviselő
Molnárka Gábor - önkormányzati képviselő
Láng Andrea - a pályázati eljárás előkészítője és koordinálója

ELŐKÉSZÜLETEK

Láng Andrea köszönti a megjelenteket, valamint tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Marschall Máté
önkormányzati képviselő nem tud részt venni az interjún (lakossági ügyben kellett eljárnia).
A Bizottság tagjai bemutatkoznak a jelöltnek.
II.

BODROGI MARCELL PÁLYÁZÓ MEGHALLGATÁSA
Bodrogi Marcell kiegészítése a pályázati anyagához

Jelenleg a kispesti Egészségügyi Intézet Műszaki és Anyaggazdálkodási Osztályának vezetője; ezt a
feladatkört körülbelül két éve végzi, három éve dolgozik az intézetben, ahol anyaggazdálkodóként
kezdett. Úgy fogalmaz, hogy innen sikerült felküzdeni magát erre a pozícióra. Jelenleg több fejlesztéssel
is foglalkoznak (pl. szemészetet újítanak fel, különböző részlegeket részlegesen, illetve teljesen),
továbbá az Intézetnek a teljes körű anyagbeszerzésével foglalkoznak, ez konkrétan azt jelenti, hogy a
műszaki anyagoktól kezdve egészen az orvostechnológiai anyagokon át mindent. Körülbelül ennyi,
amit most jelenleg az Intézetben készítenek, csinálnak.
Bizottsági hozzászólások, kérdések - Remenyik Ildikó

Ezen a munkahelyen ahol dolgozik, itt került csoportjának kiosztásra a Semmelweis díj?
Bodrogi Marcell reflektálása

Igen, az idei évben.
Bizottsági hozzászólások, kérdések - Molnárka Gábor

Úgy gondolja, hogy valamilyen mértékben megvizsgálta a Czakó sportlétesítmény jelenlegi állapotát,
esetleg a múltját is. Nem titok, hogy szeretnék egy kicsivel jobban hasznosítani ezt a kincset, ami a
kezükben van.
Van-e esetleg valami elképzelés egyrészt arról, hogy mely fejlesztésekkel lehetne felpezsdíteni a kerület
sportéletét a Czakó bevonásával?
Másrészt hogyan lehet olyan bevételeket generálni a létesítmény segítségével, amire eddig még nem
volt példa?
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Bodrogi Marcell reflektálása

Nem messze lakik a Czakó utcától, és a kedves kiskutyájával mindig elsétálnak a Tabán felé, a Czakó
mellett; úgyhogy mindig is nézegette ezt a területet, de most, hogy ez a lehetőség felmerült, már
fokozottabban is körülnézett. Jégpálya üzemel telente a teniszpályákon, azt nem tudja, milyen
költségvetéssel működik, de náluk - Óbudán - régen működtek teniszpályák lezárt sátorban, azok
általában nagyon jól „forogtak", jó lehetőség volt; itt ugye nem tudja, hogy mekkora a teniszpályának
az évi kihasználása. Esetleg az ott teniszező bérlőket be lehetne vonni, hogy ők télen is járjanak oda,
szokjanak oda. Ismer olyan teniszezőket, bár nem kérdezte meg, de elképzelhető, hogy „vennének"
úgy, hogy odajönnének, és akkor akár órát is tartanának (akár testnevelés szempontjából is, mint
teniszoktatást).
Magát a területet nagyon szépnek ítéli meg, bár ő Óbudán dolgozott az Óbudai Sport és Szabadidő
Nonprofit Kft-nél; annál ez a terület sokkal szebb, viszont az óbudai nagyobb, annakjobban ki lehetett
volna aknázni a lehetőségeit, viszont ennek a területnek - úgy gondolja -, minden infrastruktúrája
megvan. Szépek az öltözők, szép a focipálya, szép a rekortános pálya, nagyon jók ezek a telepített
kondiparkok vagy kondi eszközök; ezeken kívül még van tollaslabdapálya, ráadásul rekortén-szerű
borítással; ez is nagyon jó.
Azt, hogy hogyan lehetne jobban bevonni a közösséget, illetve az ottani lakókat, szervezett olyan
rendezvényeket még az Óbudai Sport Kft-nél, amelyek magát az egész kerületet meg tudták mozgatni.
Úgy gondolja, hogy itt is van ilyen esemény, bár nem nézett utána, szerinte azokat legtöbbször a Czakó
utcában és a Czakó utcai sporttelepen tartják. Ezeket lehetne egy picikét jobban promotálni, mert
például ő, aki itt lakik, sokszor nem tud róla; napi szinten járkál a Tabánban, ahol egy-két plakátot
szokott látni, azokat meg-megnézegette, de alapvetően nem szokta ezeket maga előtt látni. Úgy
gondolja, hogy nagyon fontos ebben a világban, hogy legyen egy központi honlap, vagy ha már van
holnapja az I. kerületnek, akkor a központi honlapján az mindig legyen frissítve, legyen rajta a
tartalomnál. Most megnézte, és jelenleg csak annyi volt leírva, hogy ettől eddig zárva, mert felújítják a
pályát stb.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot is átvizsgálta, de ezen kívül nagyon média-megjelenése nincs,
pedig a Google értékelésen nagyon jó értékelése van a parknak; ezeket végig pörgette, és ott 4,5-ös az
értékelés. Náluk Kispesten, a jelenlegi munkahelyén, ahol a főigazgató asszony válaszolja meg az
összes kérdést, amit föltesznek a Google-ban, itt a betegeknek csak 3,5-ös az értékelésük annak
ellenére, hogy a főigazgató asszony nagyon kulturált és jó válaszokat ad, mindig ténylegesen és
objektíven leírva mindent.
Bizottsági hozzászólások, kérdések - Molnárka Gábor

Jelenlegi ismeretei szerint nem veszik annyira komolyan a beléptetést a Czakóra.
Mennyire lát abban lehetőséget, hogy ezt legalább egy regisztrált körre, ha nyilvános is, de mégis
regisztrált körre szűkíteni?
Van-e tapasztalata olyan, hogy akár fizetős rendezvényt megszervezni, akár zártkörűt, hogy a kerület
kevésbé forgalmas napokon vagy időszakokban valamilyen bevétel tudjon teremteni ebből?
Bodrogi Marcell reflektálása

Óbudán, amikor odakerült, akkor maga a terület teljesen rosszul felhasznált, kihasználatlan volt.
Építettek egy strandröplabda pályát, amit a Magyar Röplabda Szövetségnek kiadtak. Ott a (magyar)
bajnok röplabdázók készültek, ők meg is nyerték a bajnokságot; abból például volt bevételük, ők
nonstop fizettek. Ugyanígy volt a strand is, ami például úgy üzemelt, hogy nyáron júniustól augusztus
közepéig, amikor a nyári napközis tábor tartott, azon kívül senki nem használta strandot.
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Akkor megmondta az akkori főnöknek, hogy ez nonszensz; tehát adják ki a strandot, főleg hétvégén;
megvan a takarítószemélyzet, megvan hozzá az apparátus, megvan hozzá minden. Sikerült is kiadni.
Két-három rendezvényük is volt egy évben; ami összességében nem egy nagy pénz, de közel 7,5-8
millió Ft-ot sikerült ezekből a rendezvényekből összehozni. Volt külön-külön mindenre szerződés, az
összes használati tárgyat ők biztosították (sörpadot, színpadot, hangosítást akár), ezeket mind-mind
bérleti szerződéssel, bérleti díjként írták ki a részükre. Ugyanez volt a Balatonon, ott Óbudának van egy
sóstói tábora, ahová csak a nyári napközis táborba jöttek, akkor gondolta, „húzzák" be a külsősöket;
ott volt olyan, amikor már nem tudták hova tenni a vendégeket, mert annyi - mondjuk a tábornak az
adottságai is nagyon jók - vendégük lett; több visszatérő is jött hozzájuk két-három év múlva is.
Bodrogi Marcell kérdései

1.

Azok a kérdések merültek föl benne ezzel az álláslehetőséggel kapcsolatban, hogy a mostani
válságos időszakban már több helyen is bejelentették (pl. a MOM), hogy bezárják a különböző
sport, kulturális intézményeket. A Czakó utcai Sportközpont esetében van-e valamilyen rálátás
vagy esetleg tervben van-e?
Bizottsági válasz - Molnárka Gábor

Ez polgármesteri, képviselő-testületi kompetencia. Jelenleg nincs előttük ilyen előterjesztés,
ami az intézmény bezárását akár időszakosan is felvetné; ettől még ők is látják a realitásokat,
viszont erre sajnos nem tud konkrétan válaszolni.
2. A következő kérdés az, hogy a gazdasági és pénzügyi feladatait a GAMESZ látja el ennek az
intézménynek. Ez így is fog maradni, ez nem fog változni a jövőben?
Bizottsági válasz - Molnárka Gábor

Ebben itt ők szintén nem kompetensek, hiszen a képviselő-testület dönt arról, amit elé
terjesztenek; de nem titok, hogy volt már olyan felvetés, hogy Czakó egy önálló, akár nonprofit
kft. legyen. Egy biztos, amíg intézmény, addig a GAMESZ fogja könyvelni az intézmény
pénzügyeit és az eszközbeszerzéseit is.
3. Az utolsó kérdés: említették, hogy szeretnék fejleszteni a Czakó utcát, vagy legalább is van arra
kilátás, hogy jobban, erőteljesebben hasznosítsák. Ezt csak a környező kerületi lakosokra
lebontva vagy pedig a teljes budai lakosságra vonatkoztatva képzelik el?
Bizottsági válasz - Molnárka Gábor

Erre egy kicsit kompetensedben tud válaszolni, mert a Gazdasági ésjogi Bizottság vezetőjeként
már többször észrevételezte, hogy valami „nem stimmel" az intézménnyel, hogyha összesen
havi bruttó 1 millió Ft bevételt tud termelni úgy, hogy jó minőségű és nagyon jó felszereltséget
tud nyújtani.
Jó pályák vannak, igazából erre szeretett volna utalni, hogy miközben az I. kerületi lakosság
ugyanúgy megkapja ugyanazokat a szolgáltatásokat, mint korábban, lényegesen nagyobb
bevételt is tudna hozni. Elsősorban külsős rendezvényeket - nem kerületi szinten megszervezve vagy hirdetve, hanem egy nagyobb cégnek akár egy napra kiadva területet;
nagyobb egyesületeknek edzési lehetőséget biztosítani azokban az időszakokban, ami nem
annyira populáris a helyben lakók számára. Esetleg nyitvatartási idő kibővítése, valamilyen
fejlesztésekkel; igaz nem a téma szakértője, csak a bevételi oldalt vizsgálja.
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III.

DR. GÖMÖR IVÁN PÁLYÁZÓ MEGHALLGATÁSA

Láng Andrea behívja a pályázót, majd átadja a szót a Bizottságnak. A Bizottság tagjai bemutatkoznak.
Remenyik Ildikó megkéri a pályázót, hogy röviden mutatkozzon be, és foglalja össze azt, hogy honnan
jön, mit szeretne a Czakó utcában, egy picit mutassa be ezt az oldalt.
dr. Gömör Iván kiegészítése a pályázati anyagához

Alapvetően testnevelő tanár és jogász (2003-ban jogász diplomát szerezett), aki 1990-ben végezett a
Magyar Testnevelési Egyetemen testnevelő tanári szakirányú képzésben. Rögtön ezután kezdett el
testnevelőként dolgozni a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban. A
későbbiekben az ELTE-n megpályázta a testnevelő tanár szakirányú oktatás-képzésben való tanítást,
ahová felvételt nyert. Az ELTE-n 26 évet dolgozott, közben lehetőséget kapott, egyetemi
sportlétesítmények üzemeltetésére. 1999-ben három kollégájával gazdasági társaságként megkezdték
az ELTE egyik Sporttelepének üzemeltetését.
10 éves sikeres üzemeltetés után az Egyetem megalapította az egyetemi tulajdonú önálló gazdasági
társaságot, az ELTE SPORT Kft-t, melynek ő lett a vezetője 2008-ban. Az ELTE SPORT Kft. az ELTE összes,
5 db sportlétesítményének teljes körű üzemeltetési feladatát végezte, 2008-tól 2019-ig dolgozott az
ELTE-n. Emellett - amíg lehetett - tanított; természetesen összeférhetetlenség miatt 2008-ban, amikor
kinevezték a Kft. ügyvezetőjének, akkor már nem taníthatott, csak óraadó lehetett. Az ELTE SPORT Kftt a nulláról kellett elindítani, kvázi költségvetést nem is kapott. Az Egyetem a közműdíjak tekintetében
támogatást biztosított az ELTE SPORT Kft-nek, mivel az oktatás-képzés állami feladatot ingyenesen
biztosították (reggel 8-tól 16-ig), és önköltségdíjon kellett biztosítani az egyetemi hallgatók, dolgozók
szabadidősport célú használatát. Rendkívül sok olyan többletfeladat volt, amit térítésmentesen kellett
- nyilvánvalóan - az egyetem polgárainak biztosítani. A közműdíj támogatás a teljes éves közmű díjak
kétharmad aránya volt, melyet az Egyetem minden évben vállalt, de ezen felül semmiféle
többletforráshoz nem jutottak, mindent nekik kellett elindítani.
Az első évben 70 milliós ár bevételük volt, amikor elbúcsúzott 2019-ben, akkor 280 millió Ft volt az
árbevétele az ELTE SPORT Kft-nek. 2019-ben elnyerte a Nemzeti Sportközpontok üzemeltetési
igazgatói pozícióját, ezzel egy 1000 fős szervezet legfőbb hat vezetőjének egyike volt. Ez a munkakör
több osztály közvetlen irányítását jelentette, rengeteg értekezlettel. Bő egy év után megállapodott a
vezetéssel, majd lehetőséget kapott a Dagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda létesítményvezető
helyettesi pozíciójának betöltésére, ami igazi terepmunka volt, tényleg tetszett neki és nagy kihívás is
volt. Olyan többször előfordult, hogy napi 4000 vendéget kellett kiszolgálni egy napon a hétvége
folyamán. A munkaidőbeosztás viszont kifejezetten megterhelő volt, mivel kétműszakos beosztásban
volt a vezetőként is, ami konkrétan azt jelentette, a 8 hétvégi napból 4 hétvégi napon 12 órában kellett
dolgozni. Ebben a formában nem volt egy családbarát munkahely, így a váltásban gondolkodott, ekkor
jött ez a lehetőség, hogy talán majd ide kerülhet egyszer.
Nagyon szeret aktívan sportolni, megszerezte a nemzetközi síoktatói, később a nemzetközi
snowboard-oktatói vizsgát. Ellátott olyan tisztségeket, feladatokat, amelyek a sporttudományi,
sportoktatás területéhez kapcsolódóak, például OKJ-és vizsgaelnöki pozíciót. Megalapította
kollégájával a Budai Sportoktató Akadémiát, ahol 70 sportágban tudtak alapszintű OKJ-s képzést,
tanfolyamot indítani, és középfokú edzői tanfolyamokat. A sporttal most is megvan a kötődése mind
magánszemély, mind hivatalosan egyesületek, különböző szervezetek tekintetében. Ez a 23 év
sportlétesítmény üzemeltetés már eléggé közel áll a szívéhez.
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Bizottsági hozzászólások, kérdések - Remenyik Ildikó

Az elmondottakhoz kapcsolódva kérdezi, látta az önéletrajzában is, hogy a snowboard szakág vezetője
1998 és 2002 között, talán. Azt kérdezi - bár kevésbé releváns -, mert felkeltette a kíváncsiságát, és
úgy ítéli meg, hogy a snowboard még egy nagyon-nagyon fiatal sportág pl. a síeléshez képest. Hogy
hogy 1998-ban már szövetség alakult?
dr. Gömör Iván reflektálása

Igen. Neki, mint második generációsnak az első generációsok (90-es évek eleje) adták az ihletet arra,
hogy egyszerű pozdorja lapokra, extrém eszközökre lehetett felállni oldal állásban és kipróbálni a siklás
élményét a Normafánál, összevissza zúzta magát az ember, de nagyon érdekelte a dolog. Az elején
alpin technikával indult, ami az ízületekre nézve veszélyes, főleg amikor sícipővel kezdték, ma már nem
ez a trend itt Európában sem, inkább a puha felszerelés - free style, kötés.
Bizottsági hozzászólások, kérdések - Molnárka Gábor

Igen, aktív síelőként mondja, hogy régóta jelen van a snowboard. Visszatérve a Czakóra, biztosan
megvizsgálta annak a lehetőségeit, hogy miként lehetne ebből több bevételt látni úgy, mint
önkormányzat. Az ugye ismeretes, hogy jelenleg kb. havi 1 millió Ft bevétele származik az
Önkormányzatnak a Czakóból, ami a laikus megítélése szerint is egy nagyon alacsony összeg. Látta a
pályázatban, hogy 3 éven belül megduplázni tervezi, jövőre pedig másfélszeresére növelni a bevételt.
Ez még mindig nagyon alacsony összegnek tűnik.
Általánosságban tudna egy pár szót mondani arról, hogy milyen bevételi lehetőségeket lát a Czakóban,
hogy mik azok a legfontosabb fejlesztések, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy ott fizetős
rendezvényeket vagy hasonlókat lehessen tartani?
dr. Gömör Iván reflektálása

Először is a végére reflektál, a számokat, amiket leírt természetesen úgy vállalta, hogy biztosan
teljesíthetők legyenek. Már most látható, hogy az elmúlt 4 hónap munkájával sikerül addicionális
bevételeket elérni, éves szinten 3-5 millió Ft többletbevétel jelentenek. A gépjármű parkoló
átalakításával, a parkolóhelyek bérbeadásával megvalósult a 3 millió Ft/év többletbevétel. Folyamatban
van, igaz nagyon lassan halad, tekintettel az energiaárak drasztikus emelkedésére a meglévő reklám
hirdető felület értékesítése, amire kitér a pályázatában.
Most áttér a sportfejlesztésekre, ahol az Önkormányzat, mint fenntartó nagyon együttműködő. Az
általam javasolt új üzemeltetési koncepció bevezetésének fázisai elindultak az elmúlt 4 hónapban. Az
előző képviselő-testületi ülésen - június 22-én - elfogadásra és jóváhagyásra került a recepciós
portahelyiség kialakítása, a recepciósok felvétele, az atlétikai pálya öntött, gumiburkolatának felújítása,
a balesetveszélyes hibákjavítása. A Czakó az Önkormányzat felhatalmazására megrendelte a recepciós
konténert, a leszállítás megtörtént, a beüzemelés november 1-vel fog megtörténni. Ez ugyan
többletbevételt nem fog generálni, hiszen itt nem a bevételszerzés a lényeg, hanem az, hogy tényleg
ne közterületként működjön tovább a Czakó. Természetesen mindenki várunk szeretettel, de legyen
egy kontroll, alakuljon ki egy regisztrációs adatlap felvétel, kitöltés, a vendégek közvetlen tájékoztatása.
Komoly előrelépés történt a bérleti díjak rendezésében, ami egy komoly tárgyalás-sorozat volt; sikerült
megegyezni az önköltségi árak felett 10-20%-kal, a piaci ár környékére. Ha a bérlők mindenért fizetni
fognak, akkor szolgáltatni is kell, ez a másik oldala majd, hogy növeljük a bevételeket, amiért tényleg
magas minőségű szolgáltatást kell nyújtani. Ehhez megkapták az Önkormányzat támogatását, egyszer
a recepciós konténert, aztán a futókor és az atlétika pályára az elkülönített forrást. Az atlétika pályán
és a futókörön elvégezték a felújítást.
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A foltozás minta elég nehéz dolog, ezt a két heterogén felületet, ami most már nem balesetveszélyes,
lehetne a második lépésben egységes felülettel bevonni, aminek jelentős költsége van. Ez lenne a
befejezése a munkának, ami akkor hosszú távra, 10 évre ad megfelelő garanciát.
A műfüves pálya a bevételszerzésben, ami többlet, ott jelentősen (most már 13.000-13.500 Ft óránként
a pálya). A Budai SE-vel sikerült jelentősen megemelni és elfogadtatni az új egységes bérleti díjakat, ez
is többletbevételt jelent. Sikeres pályázattal a Fővárosi ítélőtábla a dolgozói sportnapját 30-án most
rendezi meg a Czakón, és szeretnék állandó helyszínként is, ha jól sikerül a mostani esemény. Ez most
egy 600.000 Ft-os bevétel, de látható, hogy sokkal nagyobb összegre is hajlandóak a jövőre nézve. A
rendezvény pénteki napon reggel 9-től 17-ig tart, a Czakó biztosít több programot, és a cél az, hogy
ilyen rendezvényekből több legyen. A FODISZ-szal (Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége) jó a kapcsolata, ez is bevételszerzés lehet, ebben van társadalmi
szerepvállalás is; tehát ténylegesen a rendezvények tekintetében a jövő évben jó pár millió forintot el
lehetne érni. Az első évre előirányzott 18 millió Ft, ami már most látható, hogy 20 millió Ft fölé mehet
már az első évben.
Bizottsági hozzászólások, kérdések - Molnárka Gábor

Azért is feszegeti ezt a bevétel kérdést, mert megjelölte a bruttó bér igényét, jó lenne látni azt, hogy az
intézmény valahogy nullszaldóra legyen kihozható. Jelenleg az összes járulékos költséggel együtt ez az
évi 20-24-30 millió Ft csak közelíteni tudja a nullszaldót az Önkormányzat szempontjából.
dr. Gömör Iván reflektálása

Egy sportlétesítmény üzemeltetését szinte lehetetlen nullszaldóra kihozni vagy rentábilissá tenni. Az
elmúlt évek tapasztalata alapján úgy látja, hogy valamilyen mértékű támogatás, forrás biztosítása
szükséges a fenntartó részéről. Érti, hogy mi a cél, és ő is efelé gondolkodik. A szeptemberi képviselő
testületi ülés egyik előterjesztése az infrastruktúra fejlesztése, aminek egyik tétele a műfüves focipálya
lefedése mobil sportcsarnokkal. Ez a bevételszerzés szempontjából lényeges és előre mutató; ha az
Önkormányzat erre forrást biztosít, akkor ez hosszútávon egy többletbevételi lehetőség lesz a
Czakónak és az Önkormányzatnak is. Fia jól emlékszik, akkor évi 15-18 millió Ft-ot ír árbevételt kalkulált.
Tehát ez a pálya akkor évi 15-18 millió Ft bevételt hozna, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt.
Jelenleg az a gond a Czakóval, hogy télen beszűkülnek a sportszolgáltatási lehetőségek, kevés a fedett
sportterem, sportpálya, ezért fontos olyan lépéseket tenni, amivel az egész szezonban biztosítani
tudják a sportszolgáltatást. Ez egy nagyon nagy előrelépés lenne.
A másik fejlesztési javaslat egy új 110 nm-es sportterem kialakítása a meglévő, kihasználatlan
helyiségek átalakításával. Ennek a kialakítása kb. 23 millió Ft lenne mindennel együtt, az indikatív ajánlat
alapján.
Ez egy gyors kialakítás lehetne, akár a téli időszakban meg lehetne kezdeni a munkát; bevételi oldalról
évi 5-6-7 akár 8 millió Ft-ot is hozhat. A két fejlesztés együtt - inkább alá tervezve - 20 millió Ft
többletbevételt eredményezne. Természetesen energia költsége is van mind a kettőnek. Itt még két
dolgot szeretne megemlíteni: az egyik az, hogy a kisebbik beruházás (a sportterem tekintetében)
jelenleg is ott vannak a nagyon rossz fogyasztó armatúrák. Felkapcsoljuk, ha nem is olyan intenzíven,
tehát nincs a világításban, felhasználásban olyan nagy különbség; sokkal jobb fogyasztók lennének,
illetve a fűtés szempontjából öntöttvas radiátorok vannak - 10 darab - ebben a helyiségben, ami
kiváltható lenne 6 darab dupla konvektorossal, ott ugyanúgy kellett fűteni eddig is. Azt mondja, hogy a
110 nm-es sportteremben nem lenne többletenergia fogyasztás; a műfüves focipályánál
természetesen van, a javaslatban elektromos árammal való fűtés jelenik meg, ami a szomszédos
önkormányzatnál megállta a helyét (Panoráma Sportközpont a II. kerületben), ahol meg is nézte
alaposan, ismeri is őket. Itt nem a gázt választották - nagyon helyesen -, hanem elektromos
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inverterekkel (4 darab 16 kilowattos) fűtenek úgy, hogy nem kell állandóan fűteni, hanem időszakosan,
kvázi temperálnak, így nagyon gyorsan, hősugárzó módon fűtik fel a sátrat. A mobil sportcsarnok
alumínium vagy acélvázas, nem a légtartésos sátor, annak már nem lenne értelme most; hanem kiváló
hőszigetelésű, stabil, hőmérsékletet tartó megoldás. A jelenlegi energiaárak mellett, hajói emlékszik, 1
millió Ft lenne a fűtés többletköltség, mert a Czakóban jelenleg 35 Ft/kWh az elektromos áram
fogyasztása, ami változhat, de a Czakó szerződése 2024. 10. 05-ig érvényes. Felvette a kapcsolatot a
szolgáltatóval, és van rá lehetőség, hogy akiknek ilyen határozott időtartamú energiaköltségre szól a
szerződésük, azoknak „csak" a rendszerhasználati díja fog emelkedni, maga az egység ár az maradhat.
Ha ez így lesz,, akkor ez 1 millió Ft-os többletköltség jövő év októberéig.
Bizottsági hozzászólások, kérdések - Molnárka Gábor

Elég kimerítő választ kapott a kérdéseire. Elsősorban a bevételszerzés motiválja, mert sok helyen
látható az Önkormányzatnál, hogy nincs megfelelően kihasználva az, ami van; a Czakó szerinte erre
egy jó példa lehetne, úgyhogy a maga részéről köszöni szépen a válaszokat.
dr. Gömör Iván reflektálása

A pályázati anyagában is megemlítette, hogy van lehetőség külsős forrás felhasználására is - ha így
dönt az Önkormányzat -, pl. a padel pálya kialakításánál. Megállapodást lehet kötni a Padel
Szövetséggel vagy a Premier Padel Klubbal, hogy ők ide telepítik kb. 25-30 milliós beruházással a
pavilon mellé a padel pályát. Ezt térítésmentesen használhatnák testnevelésórára, a beruházó
értékesítené a délutáni és esti időpontokat, ugyanakkor havi bérleti díjat fizetnének a Czakónak a
terület használatért. Ez az Önkormányzat számára is előnyös megoldás lehet, van bevétel is, meg
társadalmi szerepvállalás, akkor ez egy kitűnő lehetőség úgy, hogy ennek nem lenne kiadási oldala.

IV.

TANÁCSKOZÁS, JAVASLAT M EGFOGALMAZÁSA

1) Láng Andrea elmondja, a Bizottság feladata, hogy a Képviselő-testület részére javaslatot fogalmazzon
meg a döntéshozatalhoz.
2) A Bizottság tagjai - a pályázati anyagok, a jogszabályi előírások való megfelelés, valamint az interjún
elhangzottak alapján - mindkét jelöltet alkalmasnaktalálják, pályázatuk támogatható.
Láng Andrea zárásként megköszöni a Bizottság munkáját és a részvételt.

Budapest, 2022. szeptember 19.
Lejegyezte: Láng Andrea
a pályázati eljárás előkészítője és koordinálója
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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról,
valamint az ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok kinevezéséről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség,
titkos szavazással az ügyvezető tekintetében

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság
Gazdasági ésjogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

_______________ '

dr. Németh Mónika
alpolgármester

jegyző

NvVáradfeé Naszályi Márta

égé

~t, \
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti
ingatlan Babits sétány felőli udvarrésze alatt, hozzávetőlegesen öt méter mélységben egy középkori
zsinagóga található, melynek feltárása és láthatóvá tétele számos idegenforgalmi lehetőséget rejt
magában a Budai Vár területét illetően. Az ingatlan, melynek területén a zsinagóga helyezkedik el
önkormányzati tulajdonban áll. A Mátyás király korában épült zsinagóga különleges történeti és
művészeti értékeket képvisel, melyeknek közcélú bemutatása régóta várat magára.

Ezen célok megvalósítása érdekében egy olyan nonprofit gazdasági társaság alapítása vált szükségessé
az Önkormányzat által, melynek elsődleges célja a Budapest I. kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014
Budapest, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti ingatlan Babits sétány felőli udvarrész alatt húzódó
középkori zsinagóga feltárására és látogathatóvá tételét érintő munkálatok megvalósítása. Az
előterjesztés mellékletét képező alapító okirattal létrehozásra kerülő gazdasági társaság elsődleges
célja a zsinagóga épületének restaurálására irányuló munkálatok koordinálása, ezen folyamatok
pénzügyi hátterének összehangolása, valamint a helyszín látogathatóvá tételét követően a
idegenforgalmi és kulturális emlékhely működtetése.
A társaság létrehozása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Tekintettel arra, hogy a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása révén jelentős
mértékben fellendül a kerület idegenforgalma, ezáltal az önkormányzat által ellátandó turisztikai
feladatok növekednek, ezért indokolt, hogy ezekben a kérdésekben az Önkormányzat Képviselő
testülete hozzon döntést. Javaslom, hogy az Önkormányzat hozzon döntést a Budavári Zsinagóga
Fejlesztési Nonprofit Kft. megalapításáról.
A Kft. alaptőkéjének rendelkezésre bocsátásához szükséges fedezet a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet „Beruházási céltartalékok"
10. - „Zsinagóga projekt” költségvetési soron biztosított.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:21. § (3) bekezdése alapján
a jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy
létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén
a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a
tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
E jogkör gyakorlója a megalapítandó Kft. esetében a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.
A Ptk. 3:115. § (1) bekezdése alapján „a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság
részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem tehet vezető tisztségviselő olyan
gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az
a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást
fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a
társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag."
A Ptk. 3:115. §(2) bekezdése alapján „vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet
szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság
főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket."
A Ptk. rendelkezései alapján továbbá

„3:22. § (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselőjogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt,
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat
a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől."
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései alapján:
„211. §(1) A vezető további munkavégzésre irányulójogviszonyt nem létesíthet.
(2) A vezető

a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagya munkáltatóval
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
b) nem köthet a saját nevében vagyjavára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá
c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál."
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést az ügyvezető 2022.
szeptember 29. napjától 5 éves határozott időre történő megválasztásáról.
A Ptk. 3:26. § (1) bekezdése alapján „a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló
felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy
érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze."
A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése „a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá
aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője."
Fentiekre tekintettel javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület döntsön a megalapítandó Kft.
háromtagú Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a három tag közül a Felügyelőbizottság elnöke
megválasztásáról.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a Testület ülése nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a, továbbá a 42.
§ 2. és 7. pontjai alapján a döntés meghozatalához minősített többség szükséges.
Illetve a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdés b) pontja szerint a
képviselő-testület titkos szavazást tart önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság személyi
ügyében.
A fenti rendelkezésekre tekintettel az ügyvezető személyének megválasztása tárgyában hozandó
döntések meghozatalára minősített többséggel, titkos szavazás révén kerül sor
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntések elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

iT
Budapest I. erület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100 %-ban
az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságként az 1. mellékletben található
Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően megalapítja a Budavári Zsinagóga Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Zsinagóga
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alaptőkéjének rendelkezésre
bocsátásához szükséges fedezetet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet „Beruházási
céltartalékok" 10. - „Zsinagóga projekt" költségvetési sor terhére biztosítja.

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság bejegyzése céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Csobánczy Gábor alpolgármester
Jogi Csoport

Budapest, 2022. szeptember

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a

Budavári

Zsinagóga

Fejlesztési

Nonprofit

Korlátolt

Felelősségű

Társaság

ügyvezetőjének

megválasztásáról

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári
Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére
-t nevezi ki 2022. szeptember 29. napjától kezdődő 5 éves határozott időre.

2. Az ügyvezető vezető tisztségviselői tisztségét munkaviszonyban látja el. Havi alapbérét a
Képviselő-testület .............................. Ft-ban állapítja meg.
3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
a munkaügyi iratok aláírásáról gondoskodjon.

4.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
a Kft. bejegyzésével egyidejűleg gondoskodjon a vezető tisztségviselő cégbírósághoz történő
bejelentéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős jogi Csoport

Budapest, 2022. szeptember

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.J2Q22. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága
tagjainak megválasztásáról

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának
-t
....................................................... -t
....................................................... -t
2022. szeptember 29. napjától 2027. szeptember 28. napjáig határozott időtartamra
megválasztja.

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének
az 1. pont alapján megválasztott tagok közül ...................................................... -t 2022.
szeptember 29. napjától 2027. szeptember 28. napjáig határozott időtartamra
megválasztja.

3. A Felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a mindenkori képviselői alapdíj összegében, a
Felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapdíj 30%-ában állapítja meg azzal,
hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
történhet.
4.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a Kft. bejegyzésével egyidejűleg gondoskodjon a felügyelőbizottsági tagjai és elnöke
cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Jogi Csoport
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet: Alapító Okirat tervezete

Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA

1) A Társaság cégneve
A Társaság elnevezése: Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság
A Társaság rövid elnevezése: Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Kft.

2) A Társaság székhelye és telephelyei
A Társaság székhelye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell
megjelölnie.

A Társaság telephelyei:

Telephely megnevezése

Budavári Zsinagóga
1. Fejlesztési Nonprofit Kft.

telephelye

cím
1014 Budapest, Táncsics Mihály
utca 23.

HRSZ

6557/5

3) A Társaság jogállása
A Társaság jogi személy. A Társaság saját cégnév alatt jogképes, jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és
perelhető.

4) A Társaság alapítója
A Társaság alapítója:
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószám: 15735643-2-41
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszályi Márta polgármester (anyja születési neve:
lakcím:------------------------ , adószáma:------------------------------- )

5) A Társaság tevékenységi köre
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése -Főtevékenység
4110 Épületépítési projekt vezetése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
8110 Építményüzemeltetés
Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági
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társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti tneg, illetve végezheti. Képesítéshez
kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat:, ha e
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós
polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy
van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Az Alapító célja a Budapest I. kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014 Budapest, Táncsics
Mihály utca 23. szám alatti ingatlan Babits sétány felőli udvarrész alatt húzódó középkori
zsinagóga (a továbbiakban: zsinagóga) feltárására és látogathatóvá tételére érintő
munkálatok megvalósítása az általa létrehozott nonprofit gazdasági társaság által. A jelen
alapító okirattal létrehozásra kerülő gazdasági társaság elsődleges célja a zsinagóga
épületének restaurálására irányuló munkálatok koordinálása, ezen folyamatok pénzügyi
hátterének összehangolása, valamint a helyszín látogathatóvá tételét követően
idegenforgalmi és kulturális emlékhely működtetése.

6) A Társaság időtartama
A Társaság határozatlan időre jön létre. A Társaság üzleti éve a naptári év. Az alapító tag
tudomásul veszi, hogy jelen alapító okirattal létrehozott társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a
bejegyzés napjával jön létre.

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte
A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint. A
törzstőke teljes egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag
törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy
törzsbetéte van.
A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat tag törzsbetétje: 45.000.000 Ft, azaz
negyvenötmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Alapító a teljes pénzbeli vagyoni
hozzájárulását a Társaság cégbíróság által történt bejegyzését követő 15 napon belül, a Társaság
pénzforgalmi számlaszámára történő befizetéssel a Társaság rendelkezésére bocsátja.

8) Az alapító tag kötelezettségei
A Társaság kötelezettségeiért a Társaság felel vagyonával. Az alapító tag kötelezettsége a
Társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen Alapító Okiratban esetleg
megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

9) Mellékszolgáltatás
A Társaság alapító tagja a jelen Alapító Okiratban a törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni
értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

10) Az üzletrész
A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető
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hányadot az üzletrész testesíti meg.

Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott
eseteket kivéve - csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben
befizette.
Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő
átruházásához alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági
jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

11) A nyereség felosztása
A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható
fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

12) Az alapítói döntés
Az alapító hatáskörébe tartozik — a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően minden olyan döntés meghozatala, amelyet törvény a taggyűlés határkörébe utal.
Az alapító döntéséről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítói döntés helyét és
idejét, a jelenlévőket, továbbá az alapítói döntéskor lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat és a határozatokat.
Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok
könyvébe.

13) Az ügyvezető
A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A
Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság ügyvezetője Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatánál, annak intézményeinél vagy költségvetési szerveinél nem állhat választott,
tanácsadói vagy egyéb jogviszonyban.

A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal, 2022. szeptember 29. napjától 5
évig terjedő határozott időtartamra........................................(születési helye és ideje:-------- , ---------------., anyja születési neve: ------------------- , lakcím: --------------------- .). Ügyvezető e
tisztségét munkaviszony keretében látja el.

14) Felügyelő Bizottság
Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú
felügyelő bizottságot hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai

.... (születés helye és ideje:

........ , anyja neve:

lakcíme: ....... , adószáma:

.....................

.... (születés helye és ideje:

........ , anyja neve: ...., lakcíme: ....... , adószáma:

.....................
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— (születés helye és ideje: —, ....... , anyja neve:

lakcíme: ........ . adószáma:

.....................'
Az alapító által megválasztott felügyelő bizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított
gazdasági tevékenység ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság főbb tevékenységi köre:
• a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
•

indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esetleg szakértő bevonása,

•

az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,

•

az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt

•

megkívánja.

A Felügyelő Bizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelő Bizottság
kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési
felelősséggel tartozik.
Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő
Bizottság tagjait is megilleti.

15) A Társaság törvényes képviselete
A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más
hatóságok előtt.
Az alapító tag, az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel
(cégvezető). Cégvezetőnek az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan — az ügyvezető
utasításainak megfelelően — látja el. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a
Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A cégvezető és a képviseletre feljogosított
munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

16) A tagjegyzék
Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
•

az alapítói tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét; - a törzstőke mértékét;

•

az Alapító Okiratban az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra vonatkozó
rendelkezéseit

Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén
a hatályos tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki
megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

17) Záró rendelkezések
A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény
szabályai szerint.
A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet
törvény eltérő rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell
előterjeszteni a Cégbíróságnál.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
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évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával
mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.
Budapest, 20........

Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Ellenjegyzem
Budapest
20........

kamarai azonosító szám: 36062174

Dr. Jancsár György
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-ei ülésére
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra-fejlesztésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági ésjogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

A____________

Sobaniczy.tíaDor
alpolgármester

L dr. Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jegyző
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A sporttal összefüggő feladatok ellátása és az azokkal kapcsolatos közszolgáltatások az önkormányzati
rendszerben hagyományosan fontos szerepet játszanak. A sport, mint a tágabb értelemben vett
kultúra része a helyi önazonosság szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az önkormányzat feladatai
között széles körben és szükségszerűen megjelennek a sportszolgáltatások, valamint a sport az oktatás
egyik fontos eszköze is. Az önkormányzatok (nép)egészségügyi feladatai körében is fontos szerephez
jut, elsősorban a szabadidősport támogatása révén. A nevelő hatás mellett napjainkban egyre
fontosabb szerepet tölt be a sport egészség-megőrzési szerepe.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat törekszik arra, hogy megfelelően lássa el
elsősorban a közigazgatási területén lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.)
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meghatározott feladatét. A Mötv. 23. § (5) bekezdésének 17. pontja értelmében a kerületi
önkormányzat feladata különösen a kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek. A
sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, támogatja az iskolai
testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését. A kerületi önkormányzat
támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartáséban működő Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont (a továbbiakban: Intézmény) alaptevékenységeihez igazodva javasolt a
sportszolgáltatások fokozatos fejlesztése.
Jelen előterjesztés célja három területet érintő infrastruktúra-fejlesztés:
1) 110 nm-es spottanterem kialakítása a főépületben
2) Automata öntözőrendszer kiépítése a füves 90 m x 45 m-es labdarúgópályán
3) Mobil sportcsarnok (acél/alumíniumváz szerkezetes) építése a 40 m x 20 m-es műfüves
labdarúgó pályára
melyet részletesen az 1. számú melléklet tartalmaz.
A javasolt infrastruktúra-fejlesztések megvalósításával tovább bővül a szabadidős sportszolgáltatások
lehetősége a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban a kerületi lakosság, családok, diákok és
érdeklődők számára, ezzel is hozzájárulva az I. kerület lakossága egészségi állapotának megőrzéséhez,
illetve javításához. Az új szolgáltatások bevezetése érdekében minél előbb célszerű megkezdeni a
fejlesztéseket a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban annak érdekében, hogy 2023. évben már
az új szolgáltatások elérhetők legyenek az I. kerületi lakosság, sportegyesületek, a kerületi iskolák és
nemzetközi iskolák számára. A fejlesztések elindításához 2022. július közepén megkezdett előzetes
műszaki egyeztetések, helyszíni felmérések alapján beérkezett indikatív ajánlatok rendelkezésre állnak.
Az indikatív ajánlatok jelen gazdasági helyzetben előkalkulációnak tekinthetők, mert a beszerzési és
szolgáltatási árak hetente változnak.
Az indikatív ajánlatok alapján a tervezett fejlesztés forrásigénye összesen 115.181.850 + ÁFA, azaz
bruttó 146.280.950,- Ft. A Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont fejlesztéseihez szükséges fedezetet
nem áll rendelkezésre az Intézmény költségvetésben, ezért fedezet biztosítása szükséges, annak
érdekében, hogy fejlesztés megkezdődhessen, a beszerzési és közbeszerzési eljárások elindíthatok
legyenek.
Javaslom a „110 nm-es spottanterem kialakítása a főépületben", az „Automata öntözőrendszer
kiépítése a füves 90 m x 45 m-es labdarúgópályán” és „Mobil sportcsarnok (acél/alumíniumváz
szerkezetes) beruházás a 40 m x 20 m-es műfüves labdarúgópályára" célú fejlesztésekhez szükséges
115.181.850 + ÁFA, azaz bruttó 146.280.950,- Ft költségvetési forrást a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Egyéb céltartalékok 31. sor
„2021. évi maradvány" terhére biztosítani, az intézményi finanszírozás keretében átcsoportosítással.
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Előzetes kalkuláció készült az üzemeltetés során tervezhető bevételekre és kiadásokra, melyek az
alábbiak:
1)

110 nm-es spottanterem kialakítása a főépületben

A kialakítása után, a hasznosítás során a tervezhető többlet bérleti díj bevétel:
8.000.000,- Ft/év, azaz nyolcmillió forint/év
A kialakítása után, a használat során a várható üzemeltetési fenntartási költségek:
-

-

A sportterem fűtésére kevesebb földgázfogyasztás várható, mint most, mert a jelenlegi 10 db
öntöttvas radiátor helyett 6 db konvektoros radiátor lesz kiépítve, a helyiségeket jelenleg is fűtik
a téli időszakban. A sportfunkció használatra elegendő lesz a 18-19 C-os hőmérséklet.
Az elektromos áramfogyasztás (világítás) minimálisan lesz több, az átalakítandó helyiségekben
eddig is volt világítás használat, várható többlet elektromos áram díjköltség: 100.000,- Ft/év.
A Sportközpont jelenlegi elektromos áram díja határozott időtartamú szerződés alapján
2024.10.10.-ig 35 Ft/KW.

2)

Automata öntözőrendszer kiépítése a füves 90 m x 45 m-es labdarúgópályán

Az automata öntözőrendszer kiépítése után csökkenne az Intézmény éves vízhasználata, vízdíja.

3)

Mobil sportcsarnok (acél/alumíniumváz szerkezetes) beruházás a 40 m x 20 m-es műfüves
labdarúgópályára

A mobil sportcsarnok kialakítása után, a hasznosítás során a tervezhető többlet bérleti díj bevételek:
15.000.000,- Ft/téli szezon (24 hét), azaz tizenöt millió forint/téli szezon
A mobil sportcsarnok kialakítása után, a használat során a várható üzemeltetési fenntartási költségek:
-

A pályavilágításra felhasznált elektromos áramfogyasztás az eddig kihasználatlan téli
hónapokban lesz több, novembertől - áprilisig, hétköznapokon átlagosan napi 7 óra világítással
és hétvégi napokon átlagosan 3-3 óra világítással. Ez a tervezett használat 3.744 KW fogyasztást
jelent a téli szezonban. A Sportközpont jelenlegi elektromos áram díja határozott időtartamra,
2024.10.10.-ig 35 Ft/KW. A jelenlegi díjszabáson számítva 131.040,-Ft/téli szezon lenne a
többlet elektromos áram díjköltség.

-

A mobil sportcsarnok fűtése elektromos árammal lesz biztosítva, ez új fogyasztás, eddig nem
volt a Sportközpontban. Ennek várható fogyasztása a téli 24 hetes időszakra kb. 38.000 KW. A
Sportközpont jelenlegi elektromos áram díja határozott időtartamra, 2024.10.10.-ig 35 Ft/KW.
A jelenlegi díjon számítva 1.300.000,-Ft/év lenne a többlet elektromos áram díjköltség.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslatok
és azok mellékletét képező Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont sport infrastruktúra- fejlesztésről
szóló előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.
Az 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 .../2022. (....) önkormányzati

határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra-fejlesztésről

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja a Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont infrastruktúra-fejlesztését mely szerint:
1) a főépületben 110 nm-es spottanterem kerül kialakítása,
2) automata öntözőrendszer kerül kiépítése a füves 90 m x 45 m-es labdarúgópályán.
3) mobil sportcsarnok (acél/alumíniumváz szerkezetes) építése történik a 40 m x 20 mes műfüves labdarúgópályára.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti
fejlesztésekhez összesen 115.181.850 + ÁFA, azaz bruttó 146.280.950,- Ft összeget a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete 6.
melléklet Egyéb céltartalékok 31. sor „2021. évi maradvány" terhére biztosítja,
intézményi finanszírozásként kerül átadásra az intézmény részére.

Flatáridő: 2023. február 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője

Budapest, 2022. szeptember 29.
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amely

l.sz. melléklet
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra fejlesztése

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata, hogy a kerület
sportkoncepciójával összhangban a szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit
kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a testnevelés és a sport részterületeit egymással
szorosabbra fűzze.
A fentiekkel összhangban az alábbiakban részletezett javasolt sportinfrastruktúra
fejlesztésekkel szeretnénk elérni, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban a
kerületi lakosság, családok, diákok és céges bérlők számára tovább bővüljön a szabadidő
sportszolgáltatások és programok lehetősége, ezzel is hozzájárulva az I. kerület lakossága
egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához.
Lényeges szempont, hogy minél előbb elindulhassanak a tervezett fejlesztések a Czakó utcai
Sport- és Szabadidőközpontban annak érdekében, hogy 2023. évben már az új
szolgáltatásokat biztosíthassuk az I. kerületi lakosság, sportegyesületek, a kerületi iskolák és
nemzetközi iskolák számára.
2022. júliusban megkezdett előzetes egyeztetések, helyszíni felmérések alapján beérkeztek az
indikatív ajánlatok a javasolt fejlesztésekhez. Az indikatív ajánlatok előkalkulációnak
tekinthetők, a beszerzési és szolgáltatási árak hetente változnak.
Az alábbi sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósítása szükséges a fenti célok elérése
érdekében.

1.) 110 nm-es sportterem kialakítása a főépületben
A meglévő főépületben az iroda részlegben 7db kihasználatlan, részben romos állapotú
helyiség található. Ezek a helyiségek jelenleg kihasználatlanok. A 7db helyiség egy
légterű teremmé történő átalakításával kialakítható egy 110 nm-es többfunkciós
sporlterem. Az átalakítás statikailag nem jelent problémát, mivel a megvalósulási tervek,
és a helyszíni falvizsgálatok során kiderült a falak nem főfalak. Az átalakítással 14,3m x
7,7m-es egy légtéres sportterem alakítható ki.
A többfunkciós 110 nm-es sportteremben egyéni és csoportos funkcionális tréning
foglalkozások, kondicionáló-erősítő edzések, és gyógytorna foglalkozások tarthatók.
Ezekre a mozgásforma foglakozásokra nagy az igény a helyi lakosság részéről, a kerület
egyik gyógytorna bázisa lehetne az új sportterem.
A 2022. július közepén megkezdett előzetes műszaki egyeztetések, és a helyszíni
felmérések alapján a GAMESZ elkészítette építőipari-költségvetés készítő programmal
(tere) az árazott költségvetést. Az építőipari költségvetés tartalmazza az irtás, föld- és
sziklamunkát, beton és vasmunkát, falazás és egyéb kőművesmunkát, vakolást és
rabicolást, szárazépítést, hideg és melegburkolatok készítését, aljzat előkészítését, fém
nyílászáró
és
épületlakatos-szerkezet
elhelyezését,
üvegezést,
felületképzést.
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villanyszerelést, épületgépészeti csővezeték szerelését, épületgépészeti szerelvények és
berendezések szerelését.
A felhasználói igények alapján a 110 nm-es sportterembe a padló kialakításra egységesen
szőnyegborítás javasolt, hátoldalán pvc borítással, a sportterem két oldalon tükör
kialakítása nagy felületen (21 méter széles x 2,5 méter magas).
Az építőipari munka kalkulált ára a költségvetés alapján 10.528.071,- Ft + ÁFA, azaz
bruttó 13.370.650,-Ft
A leendő felhasználói igényeket felmérve a 110 nm-es sportteremben szeretnénk
többfunkciós sportolási lehetőséget szolgáltatni a lakosság, a sportegyesületek és
nemzetközi iskolák számára egyéni és csoportos foglalkozási formában. A funkcionális
tréning foglalkozások és a klasszikus kondicionáló edzések egymás mellett elférnek,
egymást kiegészítik.
A sportterembe szükséges beszerezni kardió gépeket, erősítő gépeket és a funkcionális
tréning edzésekhez eszközöket. A gépek, eszközök elhelyezésnek megtervezése után
bekértük az indikatív ajánlatot az eszköz beszerzésre.
A fítnesz eszközök beszerzésre kapott indikatív ajánlat: 7.892.660,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
10.023.678,- Ft.
A Sportközpont teljes körű szolgáltatásához fontos lépés lenne az erő fejlesztésére
használható sporttetem kialakítása. A sportteremben gyakorolható foglalkozások
kiegészítik a jelenlegi sportszolgáltatásokat, és szükségesek is az egyes sportági
felkészülésben.
Az építőipari költségvetés és a sportterembe tervezett fítnesz eszközökre bekért indikatív
ajánlat előkalkulációnak tekinthetők, a beszerzési és szolgáltatási árak hetente változnak.

Várható beruházási összköltség = 18.420.731,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 23.394.328,- Ft.
Bevételek:
A 110 nm-es terem kialakítása után, a hasznosítás során a tervezhető többlet bérleti díj
bevételek:
- 8.000.000,- Ft/év, azaz nyolcmillió forint/év

Kiadások:
A 110 nm-es terem kialakítása után, a használat során a várható üzemeltetési fenntartási
költségek:
-

a sportterem fűtésére kevesebb földgáz fogyasztás várható, mint most, mert a jelenlegi
1 Odb öntöttvas radiátor helyett 6db konvektoros radiátor lesz kiépítve, a helyiségeket
jelenleg is fűtjük a téli időszakban. A sportfunkció használatra elegendő lesz a 18-19
C-os hőmérséklet.

-

az elektromos áramfogyasztás (világítás) minimálisan lesz több, az átalakítandó
helyiségekben eddig is volt világítás használat, várható többlet elektromos áram
díjköltség: 100.000,-Ft.
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2.) Automata öntöző rendszer kiépítése a füves 90 m x 45 m-es labdarúgópályán
Jelenleg a 90m x 45m-es füves labdarúgópályát tömlőkkel locsoljuk, ezzel a módszerrel
kis hatékonyság mellett, rengeteg vizet veszítünk. A labdarúgópályán 3db állvány
szerkezettel biztosítjuk a tömlős locsoláshoz a megfelelő magasságot. Az automata
öntözőrendszer kiépítése kompatibilis lenne az esetlegesen a későbbiekben megvalósuló
műfüves pályák öntözésére is. Az automata öntözőrendszer kiépítése után csökkenne az
Intézmény éves vízhasználata, vízdíja.
Felmérések, egyeztetések megtörténtek, a kivitelezésre indikatív ajánlat beérkezett.
Az ajánlat műszaki tartalma részletezi a vízigényt, a vízellátást, az öntözőrendszer
kiépítését, a szórófejek kiosztását, az alapcsövezés beépítési mélységét, körvezeték,
főelzáró, vezérelt szórófej, szórófejek mágnes szeleppel vezérlését, kültéri wifi-s
vezérlővel, impulzus jeladós vízmérővel és 1 db esőérzékelővel, 2 vízvételi hellyel a
kapuk mögött kialakítását.
A kivitelezés tartalmazza az utca felöli vízórától a gerincbővítést (60 fm), pályaöntözést,
vezérlést, elektromos kábelezést.

Várható beruházási költsége: 5.550.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.048.500,- Ft

3.) Mobil sportcsarnok (acél/alumíniumváz szerkezetes) beruházás a 40 m x 20 m-es
műfüves labdarúgó pályára
A mobil sportcsarnok kialakításával megnyílna a lehetőség a téli időszakban a fedett
pályás labdarúgás szolgáltatásra. A fővárosban, az I. kerületben is a kispályás műfüves
labdarúgásra van a legnagyobb kereslet a sportszolgáltatások közül a felhasználók
részéről. A téli, fedett pályás használatra nagy az igény a lakosság, a sportegyesületek, a
kerületi iskolák és nemzetközi iskolák részéről.
Ezzel a beruházással egész évben biztosíthatóvá válna a kispályás labdarúgás szolgáltatás,
ezáltal kialakulna az éves stabil helyszín a bérlők számára, és kialakulhatna egy állandó
bérlői garnitúra. A csarnokot rendezvények helyszínére is biztosítani tudjuk. A téli, fedett
pályás időszak szolgáltatással egy naptári éven belül további 24 héttel több pályaidővel
rendelkeznénk. Mindez jelentős többletbevételt eredményezne a Sportközpont számára,
tekintettel az átlagos 13.000,-Ft/óra pályabérleti díjra.
A mobil sportcsarnok beruházással elérhető, hogy a feleslegesen nagy üzemeltetetési
költséggel működő, állandó felügyeletet igénylő, légtartásos sátor helyett egy
energiahatékony, biztonságos és esztétikus megoldás legyen megvalósítható. Ez a
szempont a jelenlegi energia krízis időszakban nagymértékben felértékelődött.
A teherhordó acélszerkezet mobil acélrácsos tartóelemekkel előregyártott és helyszínen
összeszerelt elemekből áll. Az acélszerkezet dupla műanyag ponyva anyagú fedéssel kerül
borításra. A két réteg közé levegő befújást lehet alkalmazni. A felső és az alsó réteg közé
történő levegő befújás, a hőszigetelés érdekében történik. A szerkezet befújás nélkül is
üzemel, csak ilyenkor az említett hőszigetelés mértéke csökken. A befújás
eredményeként, a felső ponyva rész maximálisan 40 - 70 cm-rel eltávolodik a meglévő
szerkezettől. A tetőszerkezet maga a rácsos tartószerkezet az említett ponyvákkal.
Nyílászáró: a mobil sportcsarnok két hosszanti oldalán kb. 40m hosszan, a két rövid
oldalán kb. 18m hosszan elhúzható ponyva rész kerül kialakításra. A ponyvát felső sínen,
görgőkön, két oldalra kézi mozgatással lehet nyitni csukni.
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A 2022. július végén megkezdett előzetes műszaki egyeztetések, és a helyszíni felmérések
alapján a beruházás egyes feladataira beérkeztek az indikatív ajánlatok. A beruházás
műszaki feladatai az alábbiak:
- meglévő betonkoszorú statikai felmérése, statikai megfelelősségi nyilatkozat, és
talajmechanika elvégzésére indikatív ajánlat beérkezett: 780.000,- F + ÁFA, azaz
bruttó 990.600,- Ft
- új építésű mobil sportcsarnok villanyszerelési munkáira indikatív ajánlat beérkezett:
6.659.319,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 8.457.335,- Ft
-

az elektromos hálózat bővítése, EON felé fizetendő csatlakozási díj: 643.500,- Ft +
ÁFA, azaz bruttó 817.245,- Ft

-

mobil sportcsarnok szerkezetre és felépítésre indikatív ajánlat beérkezett: 66.300.000,Ft + ÁFA, azaz bruttó 84.201.000,- Ft

-

a csarnokban a fűtés-hűtés elektromos árammal történő megtervezése, 6db parapetmennyezeti split (R32, 16,1 kW) kivitelezésre indikatív ajánlat beérkezett:
12.900.300,- Ft + ÁFA = 16.383.381,- Ft

-

pályavilágítás kialakítása, edzés világítás fényerővel (kb. 300 lumen) kivitelezésre
indikatív ajánlat beérkezett: 3.928.000,- Ft + ÁFA = 4.988.560,- Ft

Várható beruházási költség: 91.211.119,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 115.838.121,- Ft
Bevételek:

-

A mobil sportcsarnok kialakítása után, a hasznosítás során a tervezhető többlet bérleti
díj bevételek:
15.000.000,- Ft/téli szezon (24 hét), azaz tizenöt millió forint/téli szezon

Kiadások:
A mobil sportcsarnok kialakítása után, a használat során a várható üzemeltetési
fenntartási költségek:
-

pályavilágításra felhasznált elektromos áramfogyasztás az eddig kihasználatlan téli
hónapokban lesz több, novembertől - áprilisig, hétköznapokon átlagosan napi 7 óra
világítással és hétvégi napokon átlagosan 3-3 óra világítással. Ez a tervezett használat
3.744 KW fogyasztást jelent a téli szezonban. A Sportközpont jelenlegi elektromos
áram díja határozott időtartamra, 2024.10.10.-ig 35 Ft/KW. A jelenlegi díjszabáson
számítva 131.040,- Ft/téli szezon lenne a többlet elektromos áram díjköltség.

-

a mobil sportcsarnok fűtése elektromos árammal lesz biztosítva, ez új fogyasztás,
eddig nem volt a Sportközpontban. Ennek várható fogyasztása a téli 24 hetes
időszakra kb. 38.000 KW. A Sportközpont jelenlegi elektromos áram díja határozott
időtartamra, 2024.10.10.-ig 35 Ft/KW. A jelenlegi díjon számítva 1.300.000,- Ft/év
lenne a többlet elektromos áram díjköltség.

4

ÖSSZEGZÉS:
Az újonnan kiépítendő 110 nm-es sportterem és a mobil sportcsarnok új profi centrumként
lépnek be a Sportközpont gazdálkodásába, az előzetes számítások szerint a kibővített
nyitvatartással kalkulált bevételek számottevően megfogják haladni az üzemeltetési,
fenntartási költségeket.

Költségtételek, melyek a fentiekben részletezett sportinfrastruktúra fejlesztés megvalósításhoz
szükségesek:
1.) 110 nm-es sportterem kialakítása a főépületben: 18.420.731,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
23.394.328,- Ft
2.) Automata öntöző rendszer kiépítése az füves 90m x 45m-es labdarúgópályán:
5.550.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.048.000,- Ft
3.) Mobil sportcsarnok (acél/alumíniumváz szerkezetes) beruházás a 40m x 20m-es
műfüves labdarúgó pályára: 91.211.119,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 115.838.121,- Ft

Összesen = 115.181.850 + ÁFA, azaz bruttó 146.280.950,- Ft

dr. Gömör Iván
mb. intézményvezető
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29- ei ülésére
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Alapító Okiratának módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

az 1. döntés esetében egyszerű többség,
a 2. döntés tekintetében minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Pénzügyi-és Ellenőrző Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

/ /ÚJ / --------Volosin Katalin
Gazdasági irodavezető

1

dr Németh Mónika
jegyző

"''Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.)
PM rendelet szerint a költségvetési szerv közfeladatait és egyéb tevékenységeit, azok bevételeit és
kiadásait kormányzati funkicókra sorolva tartja nyilván és számolja el.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-án jóváhagyott
Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Hivatali SzMSz) V

fejezet 47.

pontjában felsorolt alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti felsorolás

kiegészítésére tesz javaslatot jelen előterjesztés a következők szerint:
016030
049010
074040

Állampolgársági ügyek
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

A módosítást a Magyar Államkincstár által működtetett KGR K11 rendszerbe feladásra kerülő
adatszolgáltatások űrlapjainak bővítése indokolja, valamint az új könyvviteli rendszer bevezetésével
történő kormányzati funkciók felülvizsgálata.
A Hivatali SzMSz módosításával a Budavári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát is módosítani
szükséges. Az egységes szerkezetű Hivatali SzMSz-ben aláhúzással kerülnek megjelölésre a
módosítással érintett szakaszok.
Az előterjesztésnek költségvetési hatása nincs.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása tekintetében az Mötv. 50. §-ból levezethető főszabály szerint a t Képviselő-testület
egyszerű többséggel dönt, azonban a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása tárgyában az Mötv. 42. § 2. pontja alapján a Képviselő-testület
minősített többséggel dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat támogatására!

2. Döntési javaslat

1.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.J2Q22. (....) önkormányzati határozata
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterjegyző
Végrehajtásért felelős jegyzői Referatúra
2

.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a 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.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterJegyző
Végrehajtásért felelős jegyzői Referatúra

3 AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata egységes szerkezetben
2. melléklet: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal módosított Alapító okirata
3. melléklet: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Alapító okirata egységes
szerkezetben

1. melléklet
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata

egységes szerkezetben

Alapító okirat, alapvető adatok

1.

Alapító okirat megjelölése: 156/2022. fV. 26.) önkormányzati határozat
Alapítás időpontja: 1990.09.30.

2.

A költségvetési szerv megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal. A
költségvetési szerv rövidített megnevezése: Budavári Polgármesteri Hivatal

3.

A Budavári Polgármesteri Hivatal székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1„ postacíme: 1250
Budapest Pf.: 35. és 1253 Budapest Pf.: 49.

4.

A Budavári Polgármesteri Hivatal telephelyei:

a)
b)
c)

1013 Budapest, Attila út 65.
1013 Budapest, Attila út 107.
1014 Budapest, Úri u. 58.

d)
e)

1011 Budapest, Iskola utca 10.
1011 Budapest Iskola utca 16.

5.
a)
b)

A Budavári Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:
adószáma: 15501002-2-41,
TB törzsszáma: 222-255-6,

c)
d)
e)
f)
g)

bankszámla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-01330357-00100005,
statisztikai számjele: 15501002 8411 325 01,
statisztikai kódja: 01 09 566,
szakágazati besorolása: 841105,
ÁHT azonosítója: 501002.

6.

A Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, jogi személy, a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének szerve, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján ellátja az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Budavári Polgármesteri Hivatal
közigazgatási szerződés alapján ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott
feladatokat is.

7.

A Budavári Polgármesteri Hivatal illetékességi területe megegyezik Budapest I. kerületének
közigazgatási területével.

8.

A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezet tekintetében nem gyakorol tulajdonosi
jogokat.

9.1 A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Jegyző képviseli. Távollétében kijelölése szerinti sorrendben
az Aljegyzők, mindhármuk együttes akadályoztatása esetén a Jegyző által megbízott személy
képviseli. A Jegyző által megbízott személy a Budavári Polgármesteri Hivatal képviseletét az erre
szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni. A Jegyző által adott
megbízás tovább nem delegálható.
9.2. A peres ügyek képviseletét a Jogi Csoport jogtanácsosai, jogi előadói, valamint meghatalmazás
alapján külső jogi képviselő látja el.
9.3. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetői feladatkörükben képviselik a
Budavári Polgármesteri Hivatalt a szakmai egyeztetéseken szakmai kérdésekben.
Kötelezettségvállalással járó nyilatkozatot, valamint egyezséget kizárólag erre irányuló írásos
meghatalmazás esetén tehetnek illetve köthetnek.
10. A 9.1 .-9.2. pontok szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti jogkörében
aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási,
kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságra.

A Budavári Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése

11. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Polgármester a Képviselő-testület döntései szerint, valamint
saját hatáskörében irányítja. A Polgármester irányítási feladatait - saját rendelkezése alapján- az
Alpolgármesterekkel megosztva látja el. A Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza
a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában. Egyetértési jogot gyakorol - az általa meghatározott körben - a köztisztviselők,
alkalmazottak, kinevezéséhez, vezetői kinevezéséhez, vezetői kinevezés visszavonásához
jutalmazásához, felmentéshez.
12. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Jegyző vezeti. A Jegyzőt távollétében kijelölése szerinti
sorrendben az Aljegyzők helyettesítik. Mindhármuk akadályoztatása esetén a munkaköri
leírásában erre kijelölt vezető jogállású köztisztviselő látja el a helyettesítési feladatokat. AJegyző
szakmailag felelős a Hivatal szakszerű és törvényes működéséért, az operatív feladatok
végrehajtásáért. Koordinálja és ellenőrzi a Hivatal szervezeti egységeiben folyó munkát, irányítja a
köztisztviselők továbbképzését.

A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

13. A Budavári Polgármesteri Hivatal irodákra és az irodákon belül csoportokra mint szervezeti
egységekre tagozódik.
14. Az irodát irodavezető, a csoportot csoportvezető vezeti (együtt: szervezeti egység vezető)
15. A szervezeti egység vezetői gondoskodnak a szervezeti egységhez rendelt feladatok szakszerű,
törvényes ellátásáról.
16. A szervezeti egységek működésére vonatkozó részletes szabályokat a Budavári Polgármesteri
Hivatal ügyrendje határozza meg.

17

A szervezeti egységek a hivatali feladatmegosztáshoz igazodva egymással együttműködve látják el
feladataikat, A kapcsolattartás elsődleges formája a heti vezetői értekezlet a feladatok
meghatározása és a teljesítés értékelése céljából. A heti vezetői értekezletet a Polgármester vezeti.
Ezen túl a Jegyző, az Aljegyzők, az irodavezetők, csoportvezetők - szükség szerint - egyeztetést

tartanak azokban az ügyekben, amelyek több szervezeti egység együttműködését igénylik.
18. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a képviselő-testület tagjait soron kívül fogadni és
számukra a szükséges tájékoztatást megadni. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a
Polgármestert és a Jegyzőt a megkeresésre adott tájékoztatásról soron kívül tájékoztatni. A
szervezeti egységek vezetői kötelesek együttműködni az Önkormányzat más intézményeivel,
gazdasági társaságaival.
19 A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:
a) Polgármesteri Kabinet
a Polgármesteri Kabinet része:
b) Jegyzői Iroda
a Jegyzői Iroda részei:

Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Jogi Csoport
Iratkezelési Csoport
Szervezési Csoport
Üzemeltetési és Informatikai Csoport

c) Adóiroda
d) Főépítészi Iroda
e) Gazdasági Iroda
a Gazdasági Iroda részei:
f)
g)

Költségvetési Csoport
Számviteli Csoport

Igazgatási Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda

h) Szociális és Intézménytámogatási Iroda
i) Ügyfélszolgálati Iroda
j) Vagyonhasznosítási Iroda
k) Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az 1 melléklet tartalmazza.
20. A Budavári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. Az egyes szervezeti egységek engedélyezett
létszámkeretét a Budavári Polgármesteri Hivatal ügyrendje állapítja meg.
21. A Polgármesteri Kabinet elsődleges feladata a Polgármester és az Alpolgármesterek
tevékenységének közvetlen polgármesteri irányítás mellett történő szakmai és technikai segítése.
A Polgármesteri Kabinetet a Kabinetvezető vezeti. A Sajtófőnök összefogja a Budavári
Önkormányzat, az önkormányzati cégek és intézmények kommunikációs tevékenységét.
22. A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai:
a)

ellátja a döntés-előkészítéssel összefüggő tanácsadást, önkormányzati ügyek koordinációját az
Önkormányzat hatékony működtetése céljából,

b)

kapcsolatot tart az országos és a helyi médiával, ellátja és koordinálja a sajtómegjelenéssel
kapcsolatos feladatokat,

c)

részt vesz a kerületi tájékoztatási rendszerek kialakításában, az Önkormányzat közösségi
kapcsolatainak szervezésében,

d)

részt vesz a kerület arculatának kialakításában,

e)

gondoskodik az Önkormányzat és a Hivatal munkájával
megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról,

f)
g)

ellátja a nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi együttműködések szervezését, koordinációját,
ellátja az Önkormányzat által alapított kitüntetések és díjak adományozásának előkészítésével és

h)

nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálásában, a képviselői
interpellációk, kérdések megválaszolásában,

i)

kapcsolatot tart a társadalmi, civil és egyházi szervezetekkel,

j)

közreműködik a kerületi, valamint a kerületet érintő országos és nemzetközi rendezvények
előkészítésében.

kapcsolatos

információk

23. A Polgármesteri Kabineten belül működő Polgármesteri Titkárság ellátja a Polgármesteri Kabinet
és az Alpolgármesterek tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-, szervezési-, protokoll-,
döntés-előkészítési-, valamint az önkormányzati ügyek koordinációjával kapcsolatos feladatokat.
24. A Jegyzői Iroda vezetője a Jegyző.
25. A Jegyzői Irodán belül működő Jogi Csoportot a területért felelős Aljegyző vezeti. A Jogi Csoport
főbb feladatai:
a) a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
b) jogi tanácsot ad a Hivatal szervezeti egységeinek, ellátja a Hivatal és az Önkormányzat jogi
képviseletét,
c) igény esetén állásfoglalást alakít ki a közösségi jog alkalmazásával kapcsolatban, valamint a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények részéről a jogértelmezést igénylő kérdésekben,
d)

e)
f)
g)
h)
i)

jogi szempontból véleményezi az önkormányzati- és polgármesteri hivatali kötelezettség
vállalásokat, részt vesz a szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében, gondoskodik az
Önkormányzat peres és nem peres ügyeinek nyilvántartásáról,
közreműködik a bizottságok működéséhez kapcsolódó jegyzői törvényességi feladatok
ellátásában,
véleményezi a normatív utasítások tervezetét, feladatköréhez kapcsolódóan normatív utasításokat
készít elő,
jogszabélyfigyelési feladatokat lát el,
vezeti a közérdekű adatigénylések nyilvántartását,
közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában,

j)

döntésre előkészíti - a Hivatalra és az intézményvezetőkre vonatkozóan - a Polgármester, ajegyző
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő ügyeket, a munkaügyi,
személyügyi, nyilvántartási, adatközlési és oktatásszervezési feladatokat,

k)

az önkormányzati, hivatali, intézményi, társasági működés során felmerülő általános jogi,
munkajogi ügyekben, kérdésekben segíti a jegyzői tevékenységet,
lefolytatja a Jegyző társasházak törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó eljárásokat és

l)

m) ellátja az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos munkajogi
feladatokat
26. A Jegyzői Titkárság ellátja a Jegyzői Iroda tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-, szervezési
, nyilvántartási, továbbá protokoll feladatokat.
27. A Jegyzői Irodán belül működő Szervezési Csoport főbb feladatai:
a) a képviselő-testület, a bizottságok működésének adminisztrációs és technikai segítése,
b) a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének törvényességi, adminisztrációs és technikai
segítése,
c) a testületi ülések szervezése,
d)
e)

a bizottsági és a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,

f)
g)

koordinálja a képviselői interpellációk és kérdések kivizsgálását,
ellátja a civil és egyházi szervezetek számára kiírt pályázat előkészítésével, lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat.

28. A Jegyzői Irodán belül működő Üzemeltetési és Informatikai Csoport főbb feladatai:
a) üzemelteti a Budavári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerét, belső weblapjait,
b)
c)

üzemelteti a Képviselő-testület munkájához szükséges szavazási és ügyviteli rendszert,
biztosítja az informatikai adatok biztonságához szükséges tárolókapacitást,

d)

ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal telekommunikációs rendszerének a háttértámogatását, a
telefonközpont üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

e)

közreműködik a Budavári Polgármesteri Hivatal vezetőjének informatikai biztonsági feladatainak
végrehajtásában,

f)
g)
h)

ellátja a választási feladatok informatika támogatását,
informatikai támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal munkatársainak,
ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
gondnoksági feladatokat lát el,
i) beszerzi a Budavári Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges eszközöket, biztosítja az
eszközök szállítását,
j) ellátja a hivatali tűz-, munka- és balesetvédelmi feladatokat;
k) ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal gépjárművei üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
l)

biztosítja a Budavári Polgármesteri Hivatalon belüli ügyiratok szervezeti egységek közötti
mozgatását.

29. AJegyzői Irodán belül működő Iratkezelési Csoport főbb feladatai:
a)

ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat,

b)
c)

összehangolja a Hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet,
vezeti a hivatali hitelesítő eszközök nyilvántartását,

d)

ellátja a hivatalos iratokat érintő másolatkészítéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési és
koordinációs feladatokat,
előkészíti a hatósági statisztikai adatszolgáltatásokat,
ellátja a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódó feladatokat.

e)
f)

30. Az Adóiroda főbb feladatai:
a)

előkészíti a helyi adók megállapításával, kivetésével összefüggő döntéseket,

b)

ellátja a központi és helyi adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával,
behajtásával kapcsolatos feladatokat,

c)
d)

ellátja az adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatokat,
egyéb adóhatósági feladatok lát el.

31. A Főépítészi Iroda főbb feladatai:
a)
b)

ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatosan a kerület fejlesztési irányát
meghatározó feladatok döntés-előkészítését, a rendezési tervek készítésének irányítását,
az Állami Főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az
illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának
kialakítását,

c)

szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és
építészeti arculatának alakítását,

d)

részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi
és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
vezeti és szervezi a helyi önkormányzati tervtanácsot,

e)
f)

közreműködik a települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,

g)

előkészíti a Polgármester döntéseit a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezés!
eljárásokban,

h) ellátja a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
I) véleményezi a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.
32.
a)
b)
c)
d)
e)

A Gazdasági Irodán belül működő Költségvetési Csoport főbb feladatai:
előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos döntéseket,
elkészíti a költségvetési koncepciót,
előzetes költségvetési javaslatot készít,
összeállítja a költségvetési rendelettervezetet, a költségvetési rendelet módosítását,
elkészíti a költségvetési beszámolót,

f)

biztosítja a Budavári Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési
pénzügyi fedezetét,
végrehajtja a kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,
nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat,
előkészíti és átvezeti az előirányzat-módosításokat,
vezeti a jogügyletek nyilvántartását.

g)
h)
i)
j)

feltételeinek

33. A Gazdasági Irodán belül működő Számviteli Csoport főbb feladatai:
a) működteti az Önkormányzat által fenntartott intézmények állami feladatalapú támogatási
rendszerét az intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzési megállapítások alapján,
b) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok könyvviteli és adatszolgáltatási feladatait,
c) koordinálja az Önkormányzat hivatala és intézményei pénzügyi folyamatait,

d)

ellátja a vagyonnyilvántartással összefüggő feladatokat,

e)
f)

gondoskodik a költségvetés végrehajtásának könyvviteli elszámolásáról,
figyelemmel kíséri az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi
gazdasági folyamatait, szükség esetén fenntartói intézkedést kezdeményez,

g)
h)

ellátja az európai uniós pályázatok, illetve források felhasználásának elszámolását, ellenőrzését,
bonyolítja a banki és pénztári kifizetéseket,

i)
j)
k)

adatszolgáltatási feladatokat lát el a NAV felé,
ellátja az Önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatokat,
ellenőrzi az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolását.

34. Az Igazgatási Iroda főbb feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)

ellátja a kereskedelmi és ipari igazgatással kapcsolatos jegyzői államigazgatási és önkormányzati
hatósági feladatokat,
ellátja a bevásárlóközpontok, hely termelői piacok nyilvántartásával és ellenőrzésével, vásárok és
piacok engedélyeztetésével és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
ellátja a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetésével, ellenőrzésével, nyilvántartásával
kapcsolatos hatósági feladatokat,
a Gazdasági Irodával közösen ellátja a felügyeleti díjak kiszabásával, elszámolásával kapcsolatos
önkormányzati rendeletén alapuló feladatokat,
éves ellenőrzési terveket állít össze a kereskedelmi igazgatási területet valamint a zenés, táncos
rendezvényeket illetően, továbbá- az éjszakai ellenőrzéseket kivéve - az ellenőrzési tervek alapján
lefolytatja az ellenőrzéseket,

f)

i)

állandó kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, ellátja az összevont hatósági ellenőrzések
megszervezésével kapcsolatos feladatokat,
birtokvédelmi alap- és végrehajtási eljárásokat folytat le,
az adó- és értékbizonyítványok kiállítása kivételével ellátja a hagyatéki eljárásról szóló törvényben
előírt jegyzői feladatokat,
ellátja a jegyzői hatáskörben állatvédelmi hatósági ügyeket,

j)

önkormányzati helységet érintő eljárásai során együttműködik a Vagyonhasznosítási Irodával.

g)
h)

35. A Közterület-felügyeleti Iroda főbb feladatai:
a) ellátja a közterület-felügyelet feladatait, végzi a kerékbilincs alkalmazásával járó feladatokat,
b)

ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,

c)

ellátja a közterület rendjére és tisztaságéra vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzésével,
megakadályozáséval,
megszakításával,
megszüntetésével,
illetve
szankcionálásával kapcsolatos feladatokat,
közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében,

d)
e)
f)
g)
h)

közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

i)

ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatát és
birtoklását,

j)

ellenőrzi a közösségi együttélés szabályainak a betartását, szankcionálja a be nem tartását,

k)

közreműködik a közterület eltérő hasznosításával kapcsolatos feladatokban (konténerek
elhelyezésének engedélyezése 5 napot meg nem haladó időtartamban)
ellátja a honvédelmi igazgatással összefüggő teendőket, és polgármesteri rendelkezés szerint
egyes katasztrófavédelmi feladatokat,

l)

m) végrehajtja a közbiztonsági referensi feladatokat, polgármesteri megbízás alapján.
36. Az Ügyfélszolgálati Iroda főbb feladatai:
a) ellátja a behajtási-várakozási, várakozási hozzájárulások kiadásával, visszavonásával kapcsolatos
feladatokat,
b)

c)
d)
e)
f)

gondoskodik a hivatali ügyfélszolgálatok működtetéséről (ezen belül többek között ügyfélfogadást
bonyolít egészségügyi és szociálpolitikai igazgatási ügyekben, kezeli a hirdetményeket,
nyilvántartásokat vezet, stb.),
biztosítja az ügyfelek tájékoztatását, átveszi a személyesen benyújtott beadványokat,
ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat,
ellátja népesség-nyilvántartási feladatokat,
vezeti az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, panaszok nyilvántartását,

g)

közreműködik az európai parlamenti, az országgyűlési- és az önkormányzati képviselőválasztással,
a népszámlálással, valamint a népszavazással kapcsolatos helyi feladatok ellátásában.

37
a)

A Szociális és Intézménytámogatási Iroda főbb feladatai:
előkészíti az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési és a Helyi Esélyegyenlőségi Program
koncepcióját, valamint a támogatások, kedvezmények, segélyek útján működteti az azt
megvalósító rendszert,

b)

előkészíti a döntéseket a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe utalt
hatósági és nem hatósági ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó egészségügyi igazgatási
ügyekben,

c)

ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban szabályozott,
jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat, együttműködve a gyermekjóléti
szolgálattal,

d)

ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügyigazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat,
koordinálja az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és
sport
intézményeinek tevékenységét,

e)
f)

előkészíti a döntéseket a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a bizottság, a
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt közoktatási, művelődési és sport ügyekben
továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó tanügy-igazgatási ügyekben,

g) ellátja az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatásával, a helyi támogatási ügyek
kapcsolatos feladatokat,
h) ellátja a családvédelmi koordinációs feladatok előkészítését,

intézésével

i)

ellátja a helyi szociálpolitikai kerekasztal és a KEF, idősügyi tanács működésével kapcsolatos
feladatokat,

j)
k)

ellátja a Bursa, Hungarika ösztöndíjpályázattal kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat,
ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő táborokban a nyári táboroztatással kapcsolatos
szervezési feladatokat,

l)

szakmai tájékoztatást nyújt az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról és
szolgáltatásokról.

38. A Vagyonhasznosítási Irodát a területért felelős Aljegyző vezeti, a Vagyonhasznosítási Iroda főbb
feladatai:
a)

előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításával
kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, ellátja a pályázati eljárások bonyolításával kapcsolatos
feladatokat,

b)

ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások- és helyiségek hasznosításának, bérbeadásának,
értékesítésének előkészítésével, és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat, előkészíti
a bérbeadói hozzájárulásokat,

c)

lebonyolítja a szociális jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatokat, előkészíti a
döntéseket,

d)

lebonyolítja az épületek (főként társasházak) felújítására vonatkozó pályázatokat (vissza nem
térítendő támogatás, felújítási célú hitelfelvételi és rendkívüli vis malőr pályázatok),
ellátja a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával kapcsolatos feladatokat,
együttműködik a településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárásokban,

e)
f)
g)
h)
i)
j)

előkészíti az önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi
hozzájárulásokat,
ellátja az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telek
határrendezéssel kapcsolatos feladatokat,

k)

ellátja az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatait,
ellátja az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton)
alapuló elővásárlási joggyakorlásával kapcsolatos feladatokat,
véleményezi az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által kötni szándékozott tartási

l)

szerződéseket,
lefolytatja a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.

39. A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda főbb feladatai:
a)

b)

ellátja az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági
egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési, anyagok összeállítása,
szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási feladatait (szerződések, hatósági egyeztetések és
koordinálás), valamint végrehajtja a műszaki ellenőrzési feladatokat, és elszámolásokat,
dokumentálja a beruházásokat,
ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordinációt, folyamatosan kapcsolatot tart
a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, elkészíti és karbantartja a közbeszerzési
tervet, ellátja az eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, és közzéteszi a
dokumentumokat az Önkormányzat honlapján,

c)

ellátja a pályázatfigyeléssel, pályázatok beadásának előkészítésével, koordinálásával kapcsolatos
feladatokat, beleértve a bizottsági, testületi előterjesztések előkészítését, szakértők megbízását,
tervek készíttetését,

d)

vezeti a nyertes pályázatok támogatási szerződésének
változásbejelentési kérelmeket, figyeli a határidőket,

e)
f)

a fenntartási időszakban ellátja a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat,
ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, hatósági és

g)

egyéb járulékos feladatokat (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok),
ellátja a városüzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi feladatot, így különösen:
1. az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak, parkok,

nyilvántartását,

benyújtja

a

és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítését, bonyolítását,
ellenőrzését,
2.

a Budavári Játszótérüzemeltető Kft.-vel való kapcsolattartást, az Önkormányzat tulajdonában
lévő játszóterek, kutyafuttatók kezelését, zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok
koordinálását,

3.

a Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési, fenntartási
munkálatainak előkészítését, karbantartási munkák elvégeztetését, hatósági és veszély
elhárítási feladatok koordinálását,

4.
5.

a köztisztasági feladatok bonyolítását, koordinálását, hatósági kapcsolattartást,
a köz- és díszkivilágítás! munkák előkészítését, tervezését, bonyolítását, ellenőrzését,
koordinálását,

6. graffiti mentesítési feladatok megszervezését, folyamatos ellenőrzését,
7. a közterületek hasznosításával kapcsolatos hatósági feladatokat,
8. a közútkezelői hatáskörben hozott polgármesteri döntések előkészítését, burkolt felületek
állapotának ellenőrzését (különösen: utak, járdák, kiemelt szegélyek, lépcsők, korlátok), ezzel
kapcsolatos bejelentések, észrevételek kezelését, a szükséges intézkedések meghozatalát,
9.

burkolatbontások, üzemzavaros bontások ellenőrzését, szükség esetén a műszaki
előírásoknak megfelelő helyreállításra kötelezést,
10. úttartozékok állapotának ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos bejelentések, észrevételek
kezelését és a szükséges intézkedések megtételét, ellenőrzését, karbantartását, felújítását,
11. közlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos problémák megoldásának kezdeményezését
az illetékes hatóság, kezelő, üzemeltető felé, ezen eljárásokban való részvételt,
12. utcabútorok behajtási engedélyek kiadásának véleményezését a Budapest Közút
(Teherforgalmi Részleg) felé a TOBI online felületen keresztül, elsődlegesen a Budai Vár védett
övezet területén.

h) vezeti a közműnyilvántartást,
I) teljesíti az iroda jelentési kötelezettségeivel járó statisztikai adatszolgáltatásokat,
j)
érvényesíti és megjeleníti a környezetvédelmi, fenntarthatósági, energiahatékonysági
szempontokat stratégiákban,
akciótervekben,
pályázatokban,
együttműködésekben,
kommunikációban, szemléletformáló kiadványokban,
k) előkészíti az energiahatékonysági pályázatokat.
l)

IV.
A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete

40. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezeti feladatait a Gazdasági Iroda látja el. A
Gazdasági Iroda vezetője felelős a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok elkészítéséért,
aktualizálásáért.
41. A Gazdasági Iroda vezetője látja el a gazdasági vezetői feladatokat. A gazdasági vezető közvetlenül
irányítja a Számviteli Csoportot. Helyettesítését a Költségvetési Csoportvezetője látja el.
42. A Budavári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján gazdálkodik
és készíti el beszámolóját. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének
kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A
Budavári Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain belül - beleértve a
létszámkeretet is - köteles gazdálkodni.
43. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában látja el a gazdasági szervezet
feladatait:
a) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
b) közigazgatási szerződés alapján a Budapest I. kerületben működő nemzetiségi önkormányzat.
44. A gazdálkodás feltétel- és követelményrendszerét a gazdasági szervezet ügyrendjében - és a
gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokban, a belső kontrollrendszer követelményeire
figyelemmel - kell rögzíteni. A gazdasági szervezet folyamat- és kapcsolatrendszerét a gazdasági
szervezet ügyrendje, a belső ellenőrzés szabályozása tartalmazzák.
45. A Gazdasági Iroda munkaköreihez tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának
módját és a felelősségi szabályokat a Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzat (Gazdálkodási Szabályzat)
tartalmazza. A helyettesítés rendjét az ügyrend, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák.
V.
A Budavári Polgármesteri Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek

46. A Budavári Polgármesteri Hivatal főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
47. A Budavári Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
011220
016010

tevékenysége
Adó-, vám-és jövedéki igazolás

016020
031030
013350

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Közterület rendjének fenntartása
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016030

Állampolgársági ügyek

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

032060
041110

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

041233
045160

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170
047320

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

051020
062010
064010

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Településfejlesztés igazgatása
Közvilágítás

066010
066020

Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082030
082063

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Múzeumi kiállítási tevékenység

082064
082070
082091
082092
083030
086020
086030

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés

091120
101144
104012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
Gyermekek átmeneti ellátása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Hajléktalanok nappali ellátása

106020
107013
107015
107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
VI.

Egyes feladatkörök, hatáskörök, felelősségi- és helyettesítési rend, a működés szabályai

48. A Budavári Polgármesteri Hivatal a jegyzői és polgármesteri hatáskörök gyakorlását, valamint a
kapcsolódó feladatok végrehajtását a 2. melléklet szerint meghatározott munkakörök
kialakításával és betöltésével biztosítja. A munkaköröket betöltő köztisztviselőkre vonatkozó
felelősségi szabályok a konkrét munkaköri leírásokban kerülnek rögzítésre, - a munkakörökhöz
tartozó feladatok, a helyettesítési szabályok, a képesítési feltételek, a közvetlen irányítás
meghatározásával együtt.

49. A szervezeti egység vezetője személyes felelősséggel irányítja és ellenőrzi az általa vezetett
szervezeti egység munkáját, biztosítja az ügyek elintézésének szakszerűségét. Felelősséggel
tartozik a vezetése alatt álló szervezeti egység tevékenységének megszervezéséért, jogszerű
működésének folyamatos biztosításáért.
50. A szervezeti egység vezetője elkészíti az általa vezetett szervezeti egység munkatársainak
munkaköri
leírását,
értékelő
vezetőként
félévente
ellátja
a
munkatársak
teljesítménykövetelményeinek meghatározását és a teljesítmény értékelését.
51. Valamennyi szervezeti egység vezetője:
a)

felelős ajegyző, illetve a Polgármester által jóváhagyott munkafolyamat- leírások szerinti működés
fenntartásáért,

b)

köteles - a belső szabályzatok és utasítások végrehajtásának biztosításán túl - a hivatalvezetés

c)

folyamatos tájékoztatására valamennyi, a szervezeti egységet, illetve a Budavári Polgármesteri
Hivatal működését egyébként érintő változásokról,
köteles - távolléte esetére - a helyettesítéssel megbízott köztisztviselő számára a szükséges
információt biztosítani, a zökkenőmentes helyettesítés megoldása érdekében,
előkészíti és elkészíti az iroda szakmai feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek, bizottsági

d)
e)

f)
g)
h)
I)

és testületi előterjesztések tervezetét,
gondoskodik a Képviselő-testület rendeletéinek, határozatainak, illetve a bizottságok döntéseinek
végrehajtásáról, az intézményeket érintő döntésekkel kapcsolatos feladatok meghatározásáról és
számonkéréséről, a testületi döntések végrehajtásról szóló jelentés megtételéről,
ajegyző, illetve a Polgármester normatív utasítása alapján kiadmányozza a döntéseket,
részt vesz a Képviselő-testület, illetve bizottságainak ülésein, a szervezeti egység tevékenységi
körét érintő napirendi pontok tárgyalásán,
önkormányzati ügyekben tájékoztatást, illetve választ készít elő az azt kérő, illetőleg az intézkedést
kezdeményező polgárok, illetve nem természetes személyek részére,
előkészíti és aktualizálja a szervezeti egység feladatkörébe tartozó szabályzatokat.

52. Az ügyintézők feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati ügyek
döntésre való szakszerű előkészítése, az érdemi döntések - határozatok - végrehajtása, valamint
a munkaköri leírásukban meghatározott, az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
szakszerű és jogszerű ellátása.
53. Az ügykezelők adminisztrációs, iratkezelési és egyéb technikai feladatot látnak el.
54. A fizikai dolgozók a telefon-központ kezelését és a gépkocsivezetői, gondnoki, kézbesítési
feladatokat látják el.
55. A Budavári Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelését vegyes rendszerben látja el. Az ügyiratkezelési
szabályait külön jegyzői utasítás tartalmazza, mely meghatározza az ügyiratok iktatására használt
elektronikus iktatóprogramot.
56. A Budavári Polgármesteri Hivatal hitelesítő eszközei használatának, valamint a hiteles
másolatkészítésre vonatkozó szabályokat külön jegyzői utasítás tartalmazza.

VII.
Belső ellenőrzési rendszer

57 1 A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az
ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső
ko n tro 11 re n dsze ré n e k h atéko nyságá t.
57.2. A Budavári Polgármesteri Hivatal tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő látja
el. A belső ellenőrzés a vezetői ellenőrzés része, célja, hogy bizonyosságot adjon ajegyző részére
a Budavári Polgármesteri Hivatalban működtetett pénzügyi, irányítási és kontrollrendszerek
megfelelőségét illetően. Jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos részletes szabályokat a
vonatkozó kormányrendelet és a Budavári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve
részletesen rögzíti.
57.3. A belső ellenőr fő feladata a Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai
tervezésének, felhasználásának, elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásnak az ellenőrzése.
57.4. A belső ellenőr az éves ellenőrzési tervben rögzítettek szerint végzi az ellenőrzési tevékenységét.
57.5. A belső ellenőr az éves terv elkészítése során önállóan jár el a vonatkozó kormányrendelet és az
irányító szerv iránymutatása szerint.
57.6. Az éves belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzésről szóló éve beszámolót a képviselő-testület
fogadja el.
Vili.

Integrált kockázatkezelési rendszer

58.1. Az államháztartási kontrollok célja a Budavári Polgármesteri Hivatal pénzeszközeivel és a nemzeti
vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.
58.2. A Budavári Polgármesteri Hivatal belső pénzügyi ellenőrzési rendszere magában foglalja a
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, valamint belső ellenőrzési
tevékenységet.
58.3. A pénzügyi-gazdasági folyamatokba épített előzetes és utólagos ellenőrzésekről, valamint az
ellenőrzési nyomvonalról, továbbá a Budavári Polgármesteri Hivatal kockázatértékelési
rendszerének működtetéséről külön szabályzat rendelkezik.
58.4. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat,
melyek biztosítják, hogy
a) a Budavári Polgármesteri Hivatal valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és
eredményesség követelményeivel,
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre,
rendeltetésellenes felhasználásra,
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv
működésével kapcsolatosan, és

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.
58.5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerhez kapcsolódóan - a
Budavári Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokban meghatározott
módon az abban meghatározott személyeknek kell működtetni a folyamatba épített előzetes
utólagos és vezetői ellenőrzéseket.

IX.
A munkáltatói jogkörök gyakorlása
59

A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályozást a hatályos jogszabályok, a
köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendelet és a jegyzői utasítással megállapított Közszolgálati
Szabályzat tartalmazza.
X.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök

60. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján a
Budavári Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői
munkakörök az alábbiak:
61. Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a)
b)

jegyző,
aljegyzők,

c)
d)

kabinetvezető,
gazdasági irodavezető,

e)
f)

költségvetési csoportvezető,
főépítész,

g)
h)
i)
j)

beruházási és városüzemeltetési irodavezető,
közbeszerzési referens,
beruházási ügyintéző,
beszerzési ügyintéző

k)

városüzemetetési ügyintéző.

62. Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a)
b)
c)
d)

jogtanácsos,
jogi referens,
informatikai csoportvezető,
közterület-felügyeleti irodavezető,

e)
f)
g)
h)

közterület-hasznosítási ügyintéző,
igazgatási irodavezető,
adóügyi irodavezető,
adóügyi ügyintéző,

i)
j)
k)

szociális és Intézménytámogatási irodavezető,
pénzügyi ügyintéző,
költségvetési ügyintéző,

l)

könyvelő,
m) vagyonhasznosítási irodavezető,
n) vagyonhasznosítási referens,
o) vagyonhasznosítási jogász,
p) közterület-felügyelő,
q) civil kapcsolatok referens,
r) beszerzési-közbeszerzési ügyintéző.
63. Ötévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a) településképi ügyintéző,
b) településrendezési ügyintéző,
c) hagyatéki ügyintéző,
d) igazgatási ügyintéző,
e) környezetvédelmi referens,
f) szociálpolitikai ügyintéző,
g) intézményi referens.
XI.
A Budavári Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje

64. A Budavári Polgármesteri Hivatal általános munka- és ügyfélfogadási rendjét a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete határozza meg.
65. A Budavári Polgármesteri Hivatal a Kapisztrán tér 1. és Attila út 65. szám alatti ügyfélszolgálati
irodái útján biztosítja az általános ügyfélfogadást.
66. A Közterület-felügyeleti Iroda az Attila út 107. szám alatti ügyfélszolgálati iroda útján biztosítja a
közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyfélfogadást.
67. Az általános munkarendtől eltérően a Közterület-felügyeleti Iroda munkarendje eltérő:
Hétfő:
00.00-24.00
Kedd:
00.00 - 24.00
Szerda:
00.00-24.00
Csütörtök:
00.00 - 24.00
Péntek:
00.00 - 24.00
Szombat:
00.00-24.00
Vasárnap:
00.00 - 24.00
68. A közterület-felügyelők egyéni munkabeosztását a Közterület-felügyeleti Iroda vezetője határozza
meg.

XI ./A
Fenntarthatósági rendelkezések

68/A. A Budavári Polgármesteri Hivatal elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett. Fenntarthatónak
tekinthető az a fejlődés, amely a jövő generációk érdekeinek és életminőségének védelmét szem
előtt tartva tekintettel van a humán-, a társadalmi-, a természeti- és a gazdasági erőforrások
megőrzésére. Fenntarthatóság szempontjából négy alapvető erőforrás határozható meg: az
emberi (humán), a társadalmi, a természeti és a gazdasági. A Budavári Polgármesteri Hivatal
működése során elkötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére
költséghatékony és környezettudatos működése érdekében. Törekszik a környezeti erőforrások
felhasználásának csökkentésére, eszközbeszerzései, munkafolyamatai kialakítása során
lehetőség szerint mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait. Ellenőrzési és gazdálkodási
tevékenységébe egyre inkább beépíti a fenntarthatóság elemeit. Ennek keretében előnyben
részesíti a környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, célul tűzi ki az energia és
vízfelhasználás, valamint a hulladékkibocsátás csökkentését, előnyben részesíti a szelektív
hulladékgyűjtést. Beszerzései során arra törekszik, hogy előnyben részesítse a környezetvédelmi
szempontból kedvezőbb termékeket. Előnyben részesíti a tömegközlekedést a gépkocsi
használattal szemben, valamint a videokonferenciákat, az online kommunikációs lehetőségeket.
XII.
Záró rendelkezések
69. leien Szervezeti és Működési Szabályzat 2022.................................. lép hatályba, egyidejűleg a
156/2022. (V. 26.) önkormányzati határozat hatályát veszti.

Budapest, 2022.......................................

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr Németh Mónika
jegyző

Polgármester
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Aljegyzői

Aljegyző2

Polgármesteri Kabinet
Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Iroda
Jegyzői Titkárság
Jogi Csoport
Iratkezelési Csoport
Szervezési Csoport
Üzemeltetési és Informatikai Csoport
Adóiroda
Főéi ítészi Iroda
Gazdasági Iroda
Költségvetési csoport
Számviteli csoport
Igazgatási Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda
Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Vagyonhasznosítási Iroda
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
1. melléklet a Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

2. számú melléklet
Munkakörök jegyzéke
Szervezeti egység

Munkakör

Polgármesteri Kabinet

kabinetvezető (önkormányzati tanácsadó)
sajtófőnök (önkormányzati tanácsadó)
közpolitikái
koordinátor
(önkormányzati
tanácsadó)
képviselő-testületi referens
civil kapcsolatok referens
protokoll referens
alpolgármesteri asszisztens
művelődési referens
Polgármesteri Titkárság
titkárságvezető
titkárnő
Jegyzői Iroda
Jegyző
Aljegyzői
Jegyzői titkárság
titkársági asszisztens
Jogi Csoport
jogtanácsos
jogi referens
humánpolitikai referens
Iratkezelési Csoport
iratkezelési csoportvezető
iktató, irattáros
iktató ügykezelő
Szervezési Csoport
csoportvezető
testületi ügyintéző
önkormányzati és esélyegyenlőségi referens
Üzemeltetési és Informatikai Csoport
csoportvezető, rendszergazda
informatikus
beszerzési ügyintéző
gépkocsivezető, gondnok
általános karbantartó
telefonközpont kezelő
Adóiroda
irodavezető
adóügyi ügyintéző
Főépítészi Iroda

Főépítész
településképi ügyintéző
településrendezési ügyintéző
Gazdasági Iroda
irodavezető
Számviteli Csoport
könyvelő
pénzügyi ügyintéző
tárgyieszköz nyilvántartó
Költségvetési Csoport
csoportvezető
költségvetési ügyintéző
Igazgatási Iroda
irodavezető
igazgatási ügyintéző
hagyatéki ügyintéző
Közterület-felügyeleti Iroda
irodavezető
közterület-felügyelő
térfigyelő operátor
közterületfelügyeleti ügyintéző
Szociális és Intézménytámogatási Iroda
irodavezető
szociálpolitikai ügyitéző
intézményi referens
adminisztrátor
Ügyfélszolgálati Iroda
irodavezető
ügyfélszolgálati ügyintéző
anyakönyvvezető
Vagyonhasznosítási Iroda
Aljegyző2
vagyonhasznosítási ügyintéző
vagyonhasznosítási jogász
vagyonhasznosítási referens
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
irodavezető
közterület hasznosítási ügyintéző
városüzemeltetési ügyintéző
beruházási ügyintéző
városgazda
beszerzési-közbeszerzési ügyintéző
környezetvédelmi referens
segéd kerületi gondnok

2. melléklet
Okirat száma: 501002-1/2022

Módosító okirat
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által 2021. október 30. napján kiadott, 501002-2/2020. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a ..../2022. (IX........ )
önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

4.

016020

5.

016030

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek

6.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

7.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

031030
032060
041110
041233
045160
045170
047320
049010
051020

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

062010
064010
066010
066020
074040
082030
082063
082064
082070
082091
082092
083030
086020
086030
091120

32.

101144

33.

104012

Közterület rendjének fenntartása
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
Településfejlesztés igazgatása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű
ellátásj__
Gyermekek átmeneti ellátása

1.

2.
3.

34.

104030

35.
36.
37.

106020
107013
107015
107080

3871

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Hajléktalanok nappali ellátása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”

P.H.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

3 melléklet
Okirat száma: 501002-2/2022

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros 1. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1.1.2. rövidített neve: Budavári Polgármesteri Hivatal
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1.

____ 1.2.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
telephelyei ij:

_____

telephely megnevezése

telephely címe

1

Közterület-felügyelet kiszolgáló
helyiségei

1011 Budapest, Iskola utca 10.

2

Ügyfélszolgálati Iroda

1011 Budapest, Iskola utca 16.

3

Képviselő-testület díszterme

1014 Budapest, Úri utca 58.

4

Ügyfélszolgálati Iroda

1013 Budapest, Attila út 65.

5

Közterület-felügyeleti Iroda

1012 Budapest, Attila út 107.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

2.1.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény [továbbiakban: Mötv.) 84. § [1)
bekezdése alapján a polgármesterihivatal ellátja az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A polgármesteri hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és az egyéb
vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat; gondoskodik az önkormányzat
(valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. A
polgármesteri hivatal megállapodás alapján ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenységét.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

42.

016020

43.

016030

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek

44.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

45.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

031030
032060
041110
041233
045160
045170
047320
049010
051020

Közterület rendjének fenntartása
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
Településfejlesztés igazgatása

39.
40.
41.

5571 062010

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

064010
066010
066020
074040
082030
082063
082064
082070
082091
082092
083030
086020
086030
091120

70.

101144

71.
72.

104012
104030

73.
74.
75.
76.

106020
107013
107015
107080

Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Fertőző megbetegedések megelőzése, iárványügyi ellátás
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház 1
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű
ellátás]
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Hajléktalanok nappali ellátása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros I. kerület közigazgatási
területe.

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzat 10
%-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Mötv. 22. § (5) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt
nyilvános pályázat útján határozatlan időre a polgármester nevezi ki. A jegyző felett az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri
hivatalt a Mötv. 67. §-a alapján.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
alapító okiratának módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:

nyilvános ülésen tárgyalandó
minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Szincsák István
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés
9. pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, amelyet Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
(a továbbiakban: Egészségügyi Szolgálat) működtetésével, fenntartásával valósít meg. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (1)-(2) bekezdése szerint
közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok ellátása
költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi
fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával
valósul meg.

A költségvetési szerv jogszabályban, vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására
létrejött jogi személy. A költségvetési szerv tevékenysége lehet alaptevékenység, amely a létrehozásáról
rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a
szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,
továbbá lehet vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli
forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. Költségvetési szerv
akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a
működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a
költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Költségvetési szerv alapítására jogosult többek között helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén
a helyi önkormányzat. A költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, vagy alapító okiratban kell
rendelkezni. Jogszabályban csak az Országgyűlés, vagy a Kormány alapíthat költségvetési szervet, a
költségvetési szerv alapítására minden más esetben alapító okirat kibocsátásával kerül sor. Az Áht.
8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár
által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e
tevékenységében nem helyettesíthető. Az Áht. 9, §-a értelmében, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
a költségvetési szerv irányítása, többek között a költségvetési szerv alapítására, átalakítására és
megszüntetésére, ideértve az alapító okiratra és annak módosítására, valamint a megszüntető okirat
kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását jelenti.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) megnevezését magyar nyelven,
b) székhelyét, telephelyeit,
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
d) irányító szervének, vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét,
e) illetékességét, működési területét,
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.
A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni
és a módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
változatát is. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell
hitelesíteni, arra vonatkozóan a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt időszakban több alkalommal,
utoljára a 2022. május 26. napján megtartott ülésén módosította az Egészségügyi Szolgálat alapító
okiratát. A jogszabály rendelkezése alapján az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv
telephelyeit, amelyek az alapító okirat 1.2.2. pontjában szerepelnek, felsorolásra kerültek. Az intézmény
telephelyei között szerepel a 1013 Budapest, Attila út 35. szám alatti ingatlan. Korábban több felnőtt

háziorvosi körzetet ellátó háziorvos rendelt az ingatlanban. A korábban rendelők elhelyezésére
szolgáló 1013 Budapest, Attila út 35. szám alatti telephelyről, épületből a rendelők átkerültek a 1013
Budapest, Attila út 63. szám alatti épületbe. Ennek megfelelően a 1013 Budapest, Attila út 35. szám
alatti ingatlan megüresedett, az épületben háziorvosi tevékenységet nem folytatnak, így annak
telephelyként történő szerepeltetése indokolatlan, okafogyottá vált, ezért szükségessé vált az alapító
okiratból történő törlése.
Az elkészített egységes szerkezetű és módosító okirat megfelel az Áht.-ban rögzített feltételeknek. Az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése értelmében elektronikus ügyintézésre köteles
valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében többek között az önkormányzat,
költségvetési szerv, köztestület stb., így ennek megfelelően a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés, adatok módosítása iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az egységes
szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat a Magyar Államkincstár rendszerébe kerül feltöltésre,
amelyet jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák. Az alapító okirat és a módosító okirat ezen túl
tartalmában nem kerül módosításra.
A Magyar Államkincstár által közzétett alapító okirat minta kötelező tartalmi elemeinek megfelelően az
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét a határozati
javaslat 2. számú melléklete, valamint a módosító okiratot az 1. számú melléklete tartalmazza.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 42. § 2. pontja és az 50 §-a alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékleteit képező módosító és egységes szerkezetű alapító okiratok elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosításáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát jelen határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal módosítja és a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes
szerkezetben elfogadja.
Határidő: 2022. november 15.
Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda/Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata
Budapest, 2022. szeptember

1.

melléklet

Okirat száma: 501112-2/2022/2

Módosító okirat
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által 2022. július 13. napján kiadott 501112-2/2022 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, - a...../2022. (XI.

.) önkormányzati

határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 1.2. pontja 1.2.2. telephelyei alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

telephely megnevezése

telephely címe

1

1011 Budapest, Markovits Ivén utca 2.

2

1012 Budapest, Miké utca 12.

3

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 6,

4

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 14.

5

1013 Budapest, Attila út 135-137.

6

1013 Budapest. Roham utca 8.

7

1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.

8

1015 Budapest, Csalogány utca 22-24.

9

1016 Budapest, Zsolt utca 6/a.

10

1124 Budapest, Fodor utca 77.

11

1122 Budapest, Városmajor utca 33.

12

1125 Budapest, Diós árok 1 -3.

13

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 66.

14

1015 Budapest, Batthyány utca 8.

15

1011 Budapest, Iskola utca 44.

16

1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.

17

1016 Budapest, Tigris utca 58.

18

1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.

19

1012 Budapest, Kosciuszko Tádé utca 3.

20

1012 Budapest, Lovas út 3.

21

1014 Budapest, Dísz tér 3.

22

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.

23

1011 Budapest, Ponty utca 3.

24

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9.

25

1013 Budapest, Attila út 43.

26

1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.

27

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 30.

28

1051 Budapest, Hercegprímás út 14-16.

29

1037 Budapest, Montevideo utca 16. B épület

30

1013 Budapest, Attila út 63.

31

1013 Budapest, Krisztina krt. 59.B

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint"
P.H.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2.

Melléklet

Okirat száma: 501112-3/2022

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
1.1.2. rövidített neve: Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 16/b.
1.2.2. telephelye(i):_______
telephely megnevezése

telephely címe

1

1011 Budapest, Markovits Iván utca 2.

2

1012 Budapest, Mikó utca 12.

3

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 6,

4

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 14

5

1013 Budapest, Attila út 135-137.

6

1013 Budapest. Roham utca 8.

7

1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.

8

1015 Budapest, Csalogány utca 22-24.

9

1016 Budapest, Zsolt utca 6/a.

10

1124 Budapest, Fodor utca 77.

11

1122 Budapest, Városmajor utca 33.

12

1125 Budapest, Diós árok 1 -3.

13

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 66.

14

1015 Budapest, Batthyány utca 8.

15

1011 Budapest, Iskola utca 44.

16

1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.

17

1016 Budapest, Tigris utca 58.

18

1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.

19

1012 Budapest, Kosciuszko Tádé utca 3.

20

1012 Budapest, Lovas út 3.

21

1014 Budapest, Dísz tér 3.

22

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.

23

1011 Budapest, Ponty utca 3.

24

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9.

25

1013 Budapest, Attila út 43.

26

1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.

27

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 30.

28

1051 Budapest, Hercegprímás út 14-16.

29

1037 Budapest, Montevideo utca 16. B épület

30

1013 Budapest, Attila út 63.

31

1013 Budapest, Krisztina krt. 59.B

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
3.

3.1.

3.2.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

3.2.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1

A költségvetési szerv közfeladata: A Budapest. I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján ellátja a települési önkormányzat által kötelezően és a nem
kötelezően ellátandó egészségügyi feladatokat.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

862200

Szakorvosi járóbeteg ellátás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége; Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján kötelező
önkormányzati feladatot lát el egészségügyi alapellátás körében, valamint önként vállalt
feladatként működteti a járóbeteg-szakellátást is.

4 4.

A költségvetési szerv ala tevéken ,ségének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

072111

Háziorvosi alapellátás

2

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3

072311

Fogorvosi alapellátás

4

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

6

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

7

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

8

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

9

073160

Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

10

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

11

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

12

072430

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

13

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

14

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület közigazgatási területe,
de szabad kapacitása mértékéig ellátást biztosíthat más területről jelentkezőknek is.
5.

5.1.

A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatlan időtartamra egészségügyi szolgálati jogviszonyban magasabb vezetői megbízással
bízza meg, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, és az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.
rendelet alapján pályázat útján. A költségvetési szerv vezetője felett a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. § a) pontjában
foglalt munkáltatói jogokat Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

egészségügyi szolgálati
jogviszony

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló I. törvény

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratának módosításáról és a változásbejegyzési eljárás megindításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Tulajdonosi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Xbcj--- 1=3
dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
194/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatával pályázatot írt ki a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.) új ügyvezetőjének
kiválasztására.
A pályázat elbírálását követően a Képviselő-testület, mint a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. alapítója
a 116/2022. (V.12.) önkormányzati határozatával (ami megfelel a 2/2022. (V.12.) sz. Budavári Kulturális
Kft. alapítói határozatnak) úgy döntött, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022.
július 15. napjától 2027. július 14. napjáig tartó határozott időtartamra Szebeni Dórát választja meg.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ctv.) 24. § (1) bekezdése taxatív felsorolást tartalmaz azokról a cégadatokról, melyeket a
cégnyilvántartás kötelezően tartalmaz. Ugyanezen a bekezdés h) pontja alapján a cégjegyzék
tartalmazza a cég vezető tisztségviselője, illetve a cég képviseletére jogosult nevét, adóazonosító
számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, valamint a
képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló

képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:102. § (1) alapján a létesítő
okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve legalább
háromnegyedes szótöbbséggel dönt. Az új ügyvezető megválasztásával szükségessé váló Alapító Okirat
módosításra irányuló javaslatot a Képviselő- testület a 198/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatával
nem támogatta, melynek eredményeképpen a változásbejegyzési eljárás (cégeljárás) azóta sem
indítható meg.
A Ctv. 50.§ (5) bekezdése alapján a változásbejegyzési kérelem esetén - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - a kérelem benyújtásának határideje a változás bekövetkezésétől számított harminc nap.
A Ctv. 22. § (1) bekezdése alapján a cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok,
továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. Ellenkező bizonyításig
vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a cégnyilvántartásban szereplő, illetve a Cégközlönyben
közzétett adatban bízva, ellenérték fejében szerez jogot (cégnyilvántartás közhitelessége).
A Ctv. 72. § (1) bekezdése alapján a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a
cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében megtett intézkedéseivel kikényszerítheti a cég
törvényes működését. Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben
hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére, valamint a
jogsértés súlyától függően, valamint a jogsértés súlyára figyelemmel a következő intézkedéseket
hozhatja:
-

a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi

felügyeleti eljárásra a vezető

tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtja;
-

-

-

megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratéba ütköző
határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja elő;
ha a cég törvényes működése a legfőbb szervénekösszehívásával előreláthatólag
helyreállítható, összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására - a
cég költségére - megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki;
ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható - legfeljebb
kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki;
ha a cég nem tesz eleget a törvénysértő állapot megszüntetése kapcsán a változásbejegyzési
kérelem előterjesztésére vonatkozó kötelezettségének, a cégbíróság az intézkedések
alkalmazása mellett a jogszabálysértő adatot hivatalból törölheti a cégjegyzékből;
ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, a
cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyílvánítja, és

kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást, amennyiben az
adott cégformára irányadó anyagi jogszabályok ezt lehetővé teszik.

A Ptk. 3:21. § (1) bekezdése alapján a jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések
meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető
tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. A Ptk. 3:31. § (3) bekezdése alapján
a jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni, létrejöttét
követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi
személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a
tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
Fentiekre tekintettel, valamint a Képviselő-testület 116/2022. (V.12.) önkormányzati határozatában
foglaltak végrehajtása érdekében a munkaügyi iratok előkészítése, valamint a munkaszerződés aláírása
2022. július 13. napján megtörtént.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdés 13. pontja alapján a kerületi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a
helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Az Mötv. 132. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyelete körében kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő
helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának
elrendelését, illetve az

Mötv. 134. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a kormányhivatal
jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével
felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni
és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a
kormányhivatalt írásban tájékoztatni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető személyében bekövetkezett változás Alapító
Okiratba foglalt módosítása átvezetése elmaradása esetén a Képviselő-testület mulasztást és
jogsértést követ el azzal, hogy nem tesz eleget határozathozatali kötelezettségének, így az Mötv.

hivatkozott rendelkezései alkalmazhatók. A cégbejegyzési eljárás elmaradása esetén a Budavári
Kulturális Nonprofit Kft. működése - az alapítói döntés elmaradása miatt - nem felel meg a törvényes
működés kritériumainak, mely a Ctv.- ben meghatározott szankciókat vonhatja maga után.

Az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az intézmény
alapítása, átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá
az Mötv. 50 §-a és 42. § 7. pontja alapján a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról és a
változásbejegyzési eljárás megindításáról

I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1
mellékletben található módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak
megfelelően módosítja a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratát.

II.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint Alapító úgy határoz,
hogy a 116/2022. (V.12.) önkormányzati határozatával (2/2022. (V.12.) sz. Budavári
Kulturális Kft. alapítói határozat) megválasztott Szebeni Dóra mint új ügyvezető
személyének átvezetésére irányuló cégeljárás megindítását kezdeményezi jelen
határozata alapján.

III.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felkéri a
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság módosított Alapító Okiratának bejegyzése céljából.

Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda,
Polgármesteri Iroda

Budapest, 2022.

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet:

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

1

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapító 2022. június 23. napján kelt alapítói határozatai szerint módosított szövegével egységes szerkezetbe
foglalva. A változások vastagított dőlt betűvel jelezve.

1) A Társaság cégneve
A Társaság elnevezése: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövid elnevezése: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

2) A Társaság székhelye és telephelyei
1013 Budapest, Krisztina tér 1.

A Társaság székhelye:

A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

A Társaság telephelyei:
Telephely
megnevezése
1.

Virág Benedek Ház

2.

Jókai Anna Szalon

3.

TÉR-KÉP Galéria

4.

Várnegyed Galéria

5.

Várnegyed
Szerkesztőség,
Könw tár

6.

Vízivárosi Klub

7.

Ferenczy István
Vizuális Műheh

8.

Raktár

cím
1013 Budapest,
Döbrentei u. 9.
1015 Budapest,
Iskola u. 28.
1016 Budapest,
Krisztina krt. 83-85.
1015 Budapest,
Batthyány u. 67.
1014 Budapest,
Országház u. 13.
1015 Budapest,
Batthyány u. 26.
1011 Budapest, Fő
u. 3.
1016 Budapest,
Aladár u 14.

HRSZ
6267/1
14152/1
7210
13974
6606
14011
14403
7406/0/A/l

3) A Társaság jogállása
A Társaság jogi személy. A Társaság saját cégnév alatt jogképes, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

4) A Társaság alapítója
A Társaság alapítója:
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
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adószám: 15735643-2-41
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszályi Márta polgármester (anyja születési neve: Bajusz Mária, lakcím: 1015
Budapest, Batthyány utca 13., adószáma: 8376371819)

5) A Társaság tevékenységi köre
9004 ’08 Művészeti létesítmények működtetése - Főtevékenység
1812 ’08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820 ’08 Egyéb sokszorosítás
4761 ’08 Könyv kiskereskedelem
4762 ’08 Újság, papaírám kiskereskedelme
4763 ’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4765 ’08 Játék kiskereskedelme
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új ám kiskereskedelme
4781 ’08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kereskedelme
4789 ’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5629 ’08 Egyéb vendéglátás
5630 ’08 Italszolgáltatás
5811 ’08 Könyvkiadás
5814 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 ’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5914 ’08 Filmvetítés
5920 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6020 ’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hosziáng szolgáltatás
6312 ’08 Világháló portál szolgáltatás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 ’08 PR, kommunikáció
7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312 ’08 Médireklám
7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
7410 ’08 Divat, formatervezés
7420 ’08 Fényképészet
8110 ’08 Építmény üzemeltetés
8211 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8211 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 ’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
8541 ’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8552 ’08 Kulmrális képzés
8559 ’08 M.n.s. Egyéb oktatás
8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 ’08 Előadó-művészet
9002 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 ’08 Alkotóművészet
9101 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 ’08 Múzeumi tevékenység
9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e
tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha
jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat:, ha e tevékenységben személyesen közreműködő
tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek
megfelel.

6) A Társaság időtartama
A Társaság határozadan időre jön létre. A Társaság üzled éve a naptári év. Az alapító tag tudomásul veszi, hogy
jelen alapító okirattal létrehozott társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte
A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. A törzstőke teljes
egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag
vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy törzsbetéte van.
A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat tag törzsbetéte:
10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Alapító a teljes pénzbeli vagyoni
hozzájárulását a Társaság cégbíróság által történt bejegyzését követő 15 napon belül, a Társaság pénzforgalmi
számlaszámára történő befizetéssel a Társaság rendelkezésére bocsátja.

8) Az alapító tag kötelezettségei
A Társaság kötelezettségeiért a Társaság felel vagyonával. Az alapító tag kötelezettsége a Társasággal szemben csak
törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen Alapító Okiratban esedeg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

9) Mellékszolgáltatás
A Társaság alapító tagja a jelen Alapító Okiratban a törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű
szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

10) Az üzletrész
A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész
testesíti meg.
Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott eseteket kivéve csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.
Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházásához
alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

11) A nyereség felosztása
A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági
társaság vagyonát gyarapítja.
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12) Az alapítói döntés
Az alapító hatáskörébe tartozik — a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően - minden olyan
döntés meghozatala, amelyet törvény a taggyűlés határkörébe utal.
Az alapító döntéséről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítói döntés helyét és idejét, a
jelenlévőket, továbbá az alapítói döntéskor lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat.
Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A
határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

13) Az ügyvezető'
A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A Társaságnak
egy ügyvezetője van. A Társaság ügyvezetője Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatánál, annak
intézményeinél vagy költségvetési szerveinél nem állhat választott, tanácsadói vagy egyéb jogviszonyban, kivéve ha
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete vagy bizottsága határozatával kifejezetten
hozzájárul.

2022. szeptember 29. napjától 2027. július 14.
napjáig, határozott időtartamra Szebeni Dóra (anyja neve: Quaiser Rózsa, lakcíme: 1221 Budapest, Péter
Pál utca 118/B., születési hely, idő: Budapest, 1970. március 11., adóazonosító jele: 8376892606).

A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal,

Ügyvezető e tisztségét munkaviszony keretében látja el.

Id. a 2022. szeptember 29. napján kelt alapítói határozatot
14) Felügyeló'bizottság
Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelőbizottságot
hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai
Dr. Sándor Péterné (anyja születési neve: Fülöp Ilona Mária, lakcíme: 1014 Budapest, Úri utca 38. 2. em. 8a.,
adóazonosító jele: 8271353195),
Mendreczky Károly Róbert (anyja születési neve: Stéger Judit, lakcím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60. 2. em.
18a., adóazonosító jele: 8325272759),
Völgyi Péter (anyja születési neve: Kovács Mária, lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. 2. em. 22a.,
adóazonosító jele: 8445471139),
Az alapító által megválasztott felügyelőbizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított gazdasági tevékenység
ellenőrzését. A Felügyelőbizottság főbb tevékenységi köre:
• a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
•

indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esedeg szakértő bevonása,

•

az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,

•

az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt

•

megkívánja.

A Felügyelőbizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelőbizottság kötelezettségeinek
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik..
Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelőbizottság tagjait is
megilleti.
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15)

Könyvvizsgáló

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízatásának - legfeljebb 5 (öt) évig terjedő
határozott időre szóló - tartamáról és díjazásáról, valamint visszahívásáról az Alapító dönt.
Megbízatása nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját
elfogadó alapítói döntésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a
könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. A könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető köt a Társaság
nevében szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől számított 90 (kilencven)
napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálytalanná válik, és másik könyvvizsgálót kell az Alapítónak kijelölnie.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve
munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapító jóváhagyásával
kerülhet sor.
A Társaságnak 2022. február 25-től 2023. április 15-ig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:
Gyémánt Tibor egyéni vállalkozó
Adószám: 57301888-1-30
Cím: 3300 Eger, Darvas utca 2/A.
anya leánykori neve: Csősz Zsuzsanna
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 007452
A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból, hogy megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
működésének eredményéről.
A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeiről, ennek keretében felvilágosítást kérhet a Társaság
ügyvezetőjétől és dolgozóitól, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését,
szerződéseit.
A könyvvizsgáló köteles az Alapító döntése iránti eljárást kezdeményezni a Társaságnál, ha tudomása szerint a
Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy az ügyvezető felelősségét felvető tényről szerez tudomást.
Amennyiben ezen indítványát elutasítják, vagy nem teljesítik, akkor közvetlenül az Alapítóhoz fordulhat, illetőleg
amennyiben az Alapító a szükséges döntést nem hozza meg, jogosult a cégbíróságot értesíteni.

16) A Társaság törvényes képviselete
A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
Az alapító tag, az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel (cégvezető).
Cégvezetőnek az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan — az ügyvezető utasításainak megfelelően — látja el. Az
ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A
cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

17) A tagjegyzék
Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
a) valamennyi tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétét;
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b) a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét, lakóhelyét, illetve
székhelyét, valamint a közös törzsbetét mértékét;
c) a törzstőke mértékét;
d) a társasági szerződésnek a pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának
korlátozására vagy kizárására vonatkozó esedeges rendelkezéseit.
Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos
tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha
érdekeltségét valószínűsíti.

18) Záró rendelkezések
A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény szabályai szerint.
A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet törvény eltérő
rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Cégbíróságnál.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadók.
Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával mindenben
megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.
Budapest, 2022. szeptember 29.

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszály! Márta polgármester

Ellenjegyzem
Budapest
2022. szeptember 29

Dr. Jancsár György ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062174
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2021. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalására

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:

nyilvános ülésen tárgyalandó
egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

/
Szincsák István
irodavezető

1 Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés
11. pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások biztosítása. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint
törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer
működtetése állami és önkormányzati feladat. A személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások közé tartozik többek között a gyermekek napközbeni ellátása.

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő

ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is
munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő,
törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a
gyermekek életkorának megfelelően a bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet, és az
alternatív napközbeni ellátás.
A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a
munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31 -éig tart. Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. A bölcsődei ellátás
keretében szolgáltatásként speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel
működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a
gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek
húszhetes korától nevelhető és gondozható. A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos
alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy
által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek
bölcsődei ellátását. A gyermek napi gondozási ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra. A
sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek napi gondozási ideje
négy óránál kevesebb időtartamban is meghatározható.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3)
bekezdésének a) pontjában előírtak szerint az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi
önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározottak szerint, kötelező önkormányzati feladatként a 1011 Budapest, Iskola
utca 22-24. szám alatti székhelyén, valamint a 1016 Budapest, Tigris utca 45/a. és a 1013 Budapest,
Lovas út 3. szám alatti telephelyein látja el a feladatait, nyújtja a bölcsődei ellátást. A Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 178 alapellátást igénybe vevő kisgyermek fogadására,
nevelésére-gondozására alkalmas, ebből az Iskola utcai székhely 88, Tigris utcai telephely 50, és a Lovas
úti telephely 40 férőhellyel rendelkezik.
Az intézményben történő nevelés-gondozás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, amely szükséges
a gyermekek fejlődéséhez és szocializációjához. A bölcsőde az alapszolgáltatáson túl önként vállalt
feladatként biztosít időszakos gyermekfelügyeletet, amely szolgáltatás igénybevétele iránti érdeklődés,
igény változó volt az elmúlt évben. Az intézményvezető által elkészített beszámoló tartalmazza többek
között az intézmény megvalósított programjait, a kapcsolattartásra, gondozási díjra, személyi
kiadásokra vonatkozó adatokat, a továbbképzéseket, jövőbeni terveket, szolgáltatások
igénybevételének számadatait is. A beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CUXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat, valamint annak mellékletét képező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsőde 2021 évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Budapest I.

kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről,

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2021. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót és a jövőbeli terveket és célokat megismerte.
Budapest, 2022. szeptember

••

Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde
BESZÁMOLÓ

2021 év
i

Intézményi adatok
Az Intézmény neve:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsödé

Az intézmény fenntartója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Címe:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az intézmény adószáma:

16925373-2-41

Az intézmény székhelye:

1011 Budapest, Iskola u. 22-24.
a székhelyen teladatellálás is működik

Egyesített Bölcsőde - Vezető bölcsőde
Intézményvezető: Koppány Ivett
Címe: 1011 Budapest, Iskola u. 22-24.
Telefon/Fax: (1) 201-16-18/(1) 214-65-93
e-mail: iskolauibudavari-bolcsodek.hu: koppanv. ivettiubudavari-bolcsodek.hu

Telephehek neve, címe:
I. sz. Telephely

-

Tigris bölcsőde

Bölcsődevezető: Keresztes Erzsébet
Címe: 1016 Budapest, Tigris u. 45/a

,

Telefon/Fax: (1) 356-80-49
e-mail: ti v.ris abudavari-bolcsodek. huII.

II.sz. Telephely - Lovas bölcsőde
Bölcsődevezető: Kulcsámé Kocsis Irén - 2021.12.01-től László Kinga
Címe: 1013 Budapest, Lovas út 3.
Telefon/Fax: (1) 375-46-91
e-mail: lovas u budavari-bolcsodek. hu
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Az intézmény bemutatása
Székhely - Vezető bölcsőde (Iskola utca)
Az Iskola utcai bölcsődében 1986. áprilisa óta biztosított a 20 hetes - 3 éves korú
gyermekek napközbeni nevelése, gondozása. Az épület karbantartása folyamatos. Szinte
minden évben vannak kisebb-nagyobb felújítások; 2015-ben új külső nyílászárókat és
szigetelést kapott az épület; megtörtént az akkor már aktuális energetikai korszerűsítés. Ezzel
párhuzamosan egy 12 férőhelyes bővítés is megvalósult; melynek eredményeként a bölcsőde
ma 88 férőhelyen (7 gyermekcsoportban) biztosítja a napközbeni ellátást. A bölcsőde ma is
korszerűnek, modemnek számít, megfelel a bölcsődék kialakítására, működtetésére vonatkozó
rendelkezéseknek és a szakmai szabályzóknak. Három különálló bejárattal rendelkezik az
Iskola utca, Vám utca, és Donáti utca felől, így az emeletes épület minden szintje (a
gyermekcsoportok) akadálymentesen megközelíthetőek, megkönnyítve a kisgyermekes
családok, babakocsival vagy kerekesszékkel érkezők közlekedését. Az épülethez két részre
tagolt, kiválóan felszerelt játszóudvarok tartoznak, így biztosítjuk a gyermekek mindennapos
szabadlevegőn tartózkodását. Kedvezőtlen időjárás esetén a csoportszobákhoz kapcsolódó
teraszokat tudják a gyermekek igénybe venni. A bölcsődében biztosítjuk sajátos nevelési
igényű gyermek nevelését-gondozását - akár minden csoportban - integrált formában.

L számú telephely - Tigris utcai bölcsőde
A Tigris bölcsőde - adaptált épületben kialakított intézmény. Az épület valamikor az
1910-es években épült; eredetileg villaépület volt. A ’80-as években alakították át bölcsődévé.
Társasházi környezetben, zöld övezetben van az épület, mely a telek közepén, utcazajtól távol
helyezkedik el. Jelenleg a földszinten és az emeleten 2-2 csoportszobában, összesen 50
férőhelyen biztosítjuk a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását. Az épület
sajátossága, hogy minden csoportszobához tartozik épített előtetővel rendelkező terasz. Az
így kialakított teraszok megteremtik azokat a feltételeket, melyekkel biztosítani tudjuk a
gyermekek szabadlevegőn történő altatását - kedvező időjárás mellett - akár az év minden
napján. Szakmai szempontból, a gyermekek fejlődésének szempontjából ez a lehetőség igen
fontos; fővárosi, de akár országos szinten is kuriózum. Az adaptált intézmény tárgyi,
építészeti adottságai meghatározzák a szakmai munkát, a napirend kivitelezését. A
bölcsődének mind a Tigris utca, mind a Mészáros utca felől van bejárata. Megfelelő időjárási
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körülmények között a több részből álló, jól felszerelt udvaron biztosítjuk a gyermekek
számára az egészséges mozgásfejlődéshez, játékhoz és a levegőzéshez szükséges feltételeket.

II. számú telephely - Lovas úti bölcsőde
Az épület történelmi környezetben, a Budai Várfal lábánál, a Sziklakórház közelében,
nyugodt, csendes helyen található. Az épület több szempontból különleges. Az óvodával
közös épületben, de attól - mind szakmai, mind irányítási szempontból - teljes mértékben
függetlenül működik.

Adaptált épület, mely valaha polgári villa volt, így otthonos és

családias - sok osztott térrel, egyedi méretű, alaprajzú csoportszobákkal. A bölcsőde
csoportszobái előtt terasz található, melyről impozáns panoráma nyílik a városra. A Lovas úti
bölcsődében 40 férőhelyen - 3 csoportban - tudunk szakszerű, professzionális nevelést és
gondozást biztosítani a gyermekek számára. A korosztályi igényeknek megfelelő nevelés,
gondozás minden feltétele adott. A csoportszobák közvetlenül kapcsolódnak egy a három
csoport számára közös, a csoportszobák előtt húzódó tágas, árnyékolóval felszerelt
játszóteraszhoz. Az udvar mérete kicsi és csak az óvodások által használt udvarrészen
keresztül megközelíthető, de a korosztályi igényeknek és a szakmai ajánlásoknak megfelelően
modem, jól felszerelt.

A telephelyek közös jellemzői

Minden telephelyünk rendelkezik saját főzőkonyhával, melyek megfelelnek a HACCP
előírásainak; helyiségek és felszereltség tekintetében egyaránt. A konyhafelszerelések,
berendezések cseréje folyamatos. Intézményünk közétkeztetőnek minősül, a gyermekek
élelmezését helyben történő főzéssel valósítjuk meg. Az étlapot élelmezésvezető állítja össze,
megbízott dietetikus szakember segítségével. A bölcsődei étlapok összeállításánál a 37/2014.
(IV.30.) közétkeztetési rendeletben meghatározott előírások betartása a legfontosabb;
figyelembe véve azt, hogy a bölcsődés korú gyermekek - ezen belül is az 1 év alatti
gyermekek - étkeztetésére szigorúbb, külön szabályzások vannak érvényben. Az említett
rendeletnek

megfelelő

szakorvosi

igazolások

(gasztroenterológus,

diabetológus,

endokrinológus, allergológus) bemutatása esetén diétás étkezést is biztosítunk, melynek
összeállításában a dietetikus kollégának van kiemelt szerepe.
Étlaptervezéskor és ételkészítéskor is szem előtt tartjuk, azt, hogy a gyermekek életkorának
megfelelő; friss, szezonális alapanyagokat használjuk az ételek elkészítéséhez. E mellett
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kiemelt szerepet kap a változatosság és a modem konyhatechnikái eljárások. Az élelmezés
központosított; mindhárom telephely konyhájának irányítása az Iskola utcai székhelyen
történik. A szülők elismeréssel vannak a bölcsődei élelmezés minősége iránt.

Mindhárom telephelyen biztosítunk időszakos gyermekfelügyeletet, mely egy térítési
díj ellenében igényelhető ellátási forma. A Gyermekvédelmi törvény és annak végrehajtási
rendelete kimondja, hogy a bölcsődék az alapfeladaton (napközbeni ellátás-bölcsődei ellátás)
túl szolgáltatást is biztosíthatnak az üres bölcsődei férőhelyeken - azzal a kitétellel, hogy
egyetlen nyitvatartási napon sem (szolgáltatás keretein belül ellátott gyermekekkel együtt)
léphetjük túl az engedélyezett gyermeklétszámpt.

Nevelést

segítő

szakembereket foglalkoztatunk megbízási

szerződéssel,

akik

mindhárom bölcsődét látogatják. A szülők a gyermekek fejlődésével, nevelési kérdésekkel,
problémákkal fordulhatnak hozzájuk. Mindenhol biztosított a szülők számára a tanácsadás
fogadóórák, tematikus szülői tájékoztató alkalmak keretein belül.

Az Iskola és a Tigris utcai bölcsődéinkben Somadrin sóoldat használatával
működtetünk 1-1 sószobát. A helyiségekben a Somadrin sóoldat zárt légtérben, nagy párolgási
felületű

edényekben

van

elhelyezve.

Motorizáció

nélkül

ún.

passzív

módon,

szobahőmérsékleten beinduló párolgása következtében alakítja ki a mikroklímát. A helyiség
relatív páratartalma növekszik, a magas relatív páratartalom finom eloszlású aeroszol
formájában van jelen. Ez a közeg az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony
hatást gyakorol. Az adott telephelyekre járó gyermekek napirendbe ágyazottan veszik igénybe
a sószóbát a kisgyermeknevelők felügyelete mellett, heti 1-2 alkalommal.

5

A 2021-es év
A gyermeklétszám alakulása az év folyamán
A bölcsődék működését általánosan az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról) és annak végrehajtási rendelete, a 15/1998 (IV. 30.)
NM rendelet határozza meg. A végrehajtási rendelet 34§-45§ értelmében két éven aluli
gyermekek esetében 12 fős csoportok, második életévüket betöltött gyermekek esetén 14 fős
csoportok alakíthatók ki. Amennyiben a gyermekcsoportban sajátos nevelési igényű gyermek
integrálása történik, a csoportlétszám 10 fő lehet. Egy-egy telephely esetében azonban a
működési engedélyben meghatározott létszám felett akkor sem vehető fel gyermek, ha azt a
gyermekek életkora megengedné. A gyermekfelvétel intézményvezetői hatáskör, mely az
intézmény Felvételi szabályzatának megfelelően történik. A jelentkezési időszak az adott
nevelési év kezdetét megelőző április 1-től május 31-ig tart. A felvétel, elutasítás vagy
várólistára helyezés lényéről határozatban értesítjük a jelentkezőket.
A feladatot gördülékenyen tudtuk végezni, nem akadályozott bennünket 2021 évben sem a
pandémiás helyzet. A 2020 tavaszán kidolgozott online jelentkezési rendszerünket
alkalmaztuk - néhány apróbb finomítással - 2021 évben is. A jelentkezés a jogszabályoknak
megfelelően egész évben folyamatos, a kérelmeknek az év közbeni megüresedő férőhelyeket
figyelembe véve tudunk eleget tenni. Várólista azért alakult ki egy-egy telephely esetében,
mert a szülők saját döntésük szerint nem fogadják el egy adott telephelyen a felkínált üres
férőhelyet, inkább várakoznak üresedésre az általuk megjelölt bölcsődében.
A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézmény 178 alapellátást - bölcsődei
napközbeni ellátást - igénybe vevő kisgyermek fogadására; nevelésére-gondozására
alkalmas. A szakmai munkát a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és az
intézmény Szakmai programja mentén végezzük. A felvett gyermeklétszám az időszakos
gyermekfelügyelet szolgáltatást igénybe vevő gyermekek létszámával egészül ki. A szakmai
/pedagógiai/ és a kapcsolódó feladatokat összesen 53 fő biztosítja.
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2021 év is még a pandémia jegyében telt. A gyermekfelvétel bonyolítása és a működés
(nyitva tartás) is érintett volt a rendkívüli helyzetben. A fenntartó BDC/8256-3/2021.
ügyiratszámú rendelkezése értelmében 2021. március

17-től az intézmény minden

telephelyére vonatkozóan rendkívüli szünetet rendelt el a Covid fertőzések magas számára
tekintettel.
A rendkívüli helyzetben a telephelyeken ügyeleti rendszerben történt a gyermekellátás
azokban az esetekben, melyekben a szülő ezt kérte (email-ben az adott bölcsőde vezetőjénél).
Az ügyeleti jellegű ellátás elsősorban azon gyermekek számára került megszervezésre,
akiknek a szülei aktívan dolgoztak, munkáltatójuk nem engedélyezte a „home office”
munkarendet, illetve a védekezésben vettek részt. A családok sok esetben egyébként is
jelezték, hogy a helyzetre tekintettel hosszabb-rövidebb ideig nem hozzák gyermeküket
közösségbe.
A bölcsődei ellátás nem tartozik a közneveléshez, ebből kifolyólag az igénybevétel nem
kötelező, tehát nincs megadott hiányzási mérték, melyet nem léphetnek túl a szülők a
gyermekeikkel. Ennek fényében bölcsődei ellátás esetén elegendő volt a szülőnek a hiányzás
tényét - lehetőség szerint várható időtartamát - bejelenteni.
A jelentkezésekkel kapcsolatban is óvatosságot tapasztaltunk a szülők részéről, komoly
bizonytalanság volt a családokban azzal kapcsolatban, hogy hozzák-e közösségbe
gyermekeiket.

2021. évi május 31-i létszám adatok (KENYSZI nyilvántartás alapján)
Vezető

Tigris utcai

Lovas úti

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

88

50

40

81

50

39

2021 évben
férőhely szám
felvett bölcsődések
száma
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2021 évi október 31-i létszám adatok (KENYSZI nyilvántartás alapján)
Vezető

Tigris utcai

Lovas úti

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

88

50

40

77

42

36

2021 évben
férőhely szám
felvett bölcsődések
száma

A beszoktatás a 2021. szeptember 1-vel induló nevelési évben folyamatos volt az év végéig!

A bölcsődébe az 1997. évi XXXI. törvénynek (GYVT) megfelelően a felvétel egész évben
folyamatos, az üres, vagy év közben aktuálisan megüresedő férőhelyektől függően. Az év
közben leadott jelentkezési anyagokat folyamatosan monitorozzuk és a megüresedő
férőhelyeket a lehető leghamarabb feltöltjük. Nevelési év közben kevés megüresedő
férőhellyel tudunk gazdálkodni. Alapvetően költözés, évközi intézményváltás, testvér
születése, külföldi munkavállalás a szülők részéről, mely esetekben vannak férőhely
visszamondások. A nevelési-gondozási év végén (augusztus 31-én) lesz üres a férőhelyek
nagy része, amikor a gyermekek közül az óvodai nevelésre kötelezettek augusztus 31-vel
óvodába távoznak. Mind alapellátás, mind szolgáltatás esetében tapasztalható, hogy
emelkedik azon jelentkezések száma, akik a szomszédos kerületekből - jellemzően a XII., II.,
XI. kerületből - jelentkeznek hozzánk. Ennek általában az az oka, hogy az adott kerületben
férőhely hiány miatt az ellátásból kiszorulták vagy pusztán azért, mert lakóhelyük másik
kerületben van, de a bölcsődénk közel van a lakóhelyükhöz. Büszkék vagyunk arra, hogy
egyre több kerületen kívüli család jelentkezik hozzánk azért, kedvező véleményeket hallanak
a kerületi intézményről, a bölcsődei ellátásról.

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek az Egyesített Bölcsődében:

A bölcsődés korú (20 hetes-3 éves) gyermekek esetében gyakori, hogy még csak a
gyanú merül fel valamilyen fejlődésbeli megkéséssel kapcsolatban. A normál fejlődési menet
életkori sajátosságai miatt nagyok az egyéni eltérések; ilyen korban nehezen meghatározható
még, hogy fejlődésbeli elmaradásról beszélhetünk-e. Ezt még a sokszínű nevelési módszerek
és a családi környezet is befolyásolja. Ezen sajátosságok miatt a bölcsődés korú gyermekek
esetében még kevesen rendelkeznek a SNI (sajátos nevelési igényű) vagy korai fejlesztésre
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jogosult szakértői bizottsági határozattal. Gyakran a nevelési év során a kisgyermeknevelő
pedagógusok, az intézmény orvosa, gyógypedagógusa (akár a szülőkkel közösen, vagy
egymástól függetlenül is) tapasztalják a fejlődésbeli megkésést, lemaradást vagy egyéb
tünetet. Elengedhetetlen, hogy a problémák felismerése minél korábbi életkorban
megtörténjen.
2021-ben az intézmény Iskola utcai és Tigris utcai telephelyein összesen 2 fö SNI gyermeket
láttunk el. Mindkét esetben már a bölcsődei felvételkor SNI határozattal rendelkeztek a
gyermekek. Fejlesztésük kapcsán együttműködtünk a Pedagógiai Szakszolgálattal és a kijelölt
szakemberekkel. A telephelyeken összesen 5 kisgyermek esetében segítettük a folyamatot,
hogy a szülők a megfelelő támogatást megkapják gyermekük fejlesztéséhez.

Kedvezmények alakulása:

A 2015/2016 nevelési év kezdetétől a bölcsődei-óvodai étkezési díjkedvezményeket és
a kedvezményre jogosultak körét kormányrendelet határozza meg. Ennek következtében
jelentős azon családok száma, ahol a gyermekek után nem kell étkezési térítési díjat fizetnie a
szülőknek. 2015-öt megelőzően csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek kaptak 100 % kedvezményt, míg a SNI és tartós beteg gyermeket nevelők 50 %
kedvezményt kapták. Az 50 %-os kedvezmény mára teljes mértékben megszűnt a bölcsődék
esetében. A rendelet fontos változása még, hogy a 100 % kedvezményben részesülők köre
kiterjed

a családban

tartós beteg és SNI gyermeket nevelőkre és a más, normatív

kedvezményben nem részesülő, jövedelem szerint ingyenesen étkezőkre („ olyan

családban

él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egyfőre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg

a

kötelező

legkisebb

munkabér

személyi

jövedelemadóval,

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át”)

munkavállalói,

is.

2021 májusában 100% étkezésdíj kedvezményezett
(RGYVK, 3 vagy több gyermeket; tartós beteg- vagy SNI gyermeket nevelők vagy jövedelem
alapján)
44 fő
2021 októberében 100% étkezésdíj kedvezményezett
(RGYVK, 3 vagy több gyermeket; tartós beteg- vagy SNI gyermeket nevelők vagy jövedelem
alapján)
41 fő
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A rendelet szerint a nem normatív kedvezményben részesülő gyermekek esetében igazoló
dokumentumok bemutatása nélkül, szülői nyilatkozatok alapján kell az ingyenességet
megállapítani. Jövedelem alapján ingyenes étkezés esetén, a kedvezményre jogosító egy fore
jutó jövedelemhatár 2021-ben 144.717 Ft.
Az étkezési térítési díj mellett a fenntartó a jogszabály adta lehetőségek mentén jogosult
ellátási - gondozási díj meghatározására. A gondozási díj mértéke a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.)
önkormányzati rendeletben meghatározott. Gondozási díjat a díjfizetésre kötelezettnek teljes
hónapra - munkanapok száma szerint - kell fizetni a gyermek után, jóváírási lehetőség nincs.
A 2016-ban módosított rendelet szerint a nyári időszakban június 1. és augusztus 31. között hiányzás esetén - a gondozási díj jóváírható, hasonlóan az étkezési díjhoz. A pandémia
időszaka alatt a fenntartó azzal támogatta a családokat, hogy a Magyarországon kihirdetett
veszélyhelyzet időtartama alatt - hiányzás esetén - szintén jóváírható volt a gondozási díj.
A gondozási díj napi összege és sávos kialakítása nem változott, ezért a családok egy része az
étkezésért nem fizet, de gondozási díj kategória határon belül van az egy fóré jutó
jövedelmük, így számukra az megállapításra kerül a leadott és igazolt jövedelem
nyilatkozataik alapján. Az adott évi gondozási díjakból befolyó összeg mértéke függ az
aktuálisan felvett gyermekek családjának jövedelmi helyzetétől, valamint a pandémiás
időszakalatti, tavaszi ügyeleti jellegű ellátása is jelentős befolyásoló tényező volt.

Gondozási díj táblázat, az Egyesített Bölcsődébe járó családok nettó jövedelmük alapján, a
kedvezményezettekkel együtt:

2021. októberi adatok:
(A gyermekfelvétel és a beszoktatás októbert követően is folyamatos volt.)

Gondozási
Fő

térítési díj
0. Ft.

26

150.-Ft.

0

200.- Ft.

3

250.- Ft.

0

300.- Ft.

5

10

400.- Ft.

1

500.- Ft.

120

Összesen:

155

Időszakos gyermekfelügyelet - a szolgáltatás

Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás keretében felvett gyermekek ellátása
nem külön erre a célra fenntartott csoportban történik, hanem az éppen (adott napon)
hiányzó gyermekek helyén vannak elhelyezve, természetesen a korosztály számára
meghatározó személyi és tárgyi állandóságot figyelembe véve; valamint szem előtt tartva azt,
hogy a vonatkozó rendelet szerint o avermeklétszám egyetlen nyitvatartási napon sem
haladhatja men az engedélyezett férőheh’ek számát az adott cso[>ortban melv 12. eaves
esetekben 14 tő.

Időszakos ellátás:
2021. május

-

11 fő

2021. október

-

10 fő

A gyermekcsoportok kialakítását, a felvételt, a tervezhetőséget jelentősen megnehezíti az,
hogy nem látjuk előre; egy-egy napon az alapellátottak közül lesz-e hiányzó gyermek, az
adott napon ellátható-e szolgáltatást igénybe vevő gyermek.
Az időszakos gyermekfelügyeletre jelentkezők felvétele intézményvezetői hatáskör, de szoros
együttműködést igényel a telephelyek vezetőivel. Az, hogy egy-egy csoportban tudunk-e
időszakosan gyermeket ellátni, attól függ, hogy milyen a hiányzási mutató az alapellátottak
esetében. Jellemzően bölcsődei gyermekcsoportonként 1-1 kisgyermek számára tudunk
szolgáltatást biztosítani úgy, hogy megfeleljünk a jogszabályi rendelkezéseknek is.
Az időszakos gyermekellátást igénylők, szolgáltatás iránt érdeklődők száma az év folyamán
változó. Általában jóval több jelentkezés érkezik, mint amit teljesíteni tudunk. Gyakran a
szülők párhuzamosan adtak le jelentkezést alapellátásra és szolgáltatásra is azért, hogy
mindenképp részesüljön a gyermek valamilyen bölcsődei ellátásban. A 2021-es évben a
szolgáltatást a pandémiás helyzet miatt kevesebben és kevesebb óraszámban vették igénybe.
A szolgáltatás óradíja 2021-ben is 400 Ft/óra volt. Az étkezési térítési díj a szolgáltatás
esetében is ugyan az, mint az alapellátásnál (440 Ft/nap).
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Adatok az Egyesített Bölcsőde humánerőforrásáról
2021 évi személyi változások
Az Egyesített Bölcsőde dolgozóinak összlétszáma 53 fő, mely megegyezik az engedélyezett
álláshelyek számával.
Dolgozói struktúra 2021
Iskola utca
Intézményvezető

1 fő*

Intézményvezető helyettes

1 fő*

Telephelyvezető

-

Szaktanácsadó

1 fő*

Élelmezésvezető

1 fő*

Tigris utca

Lovas út

1 fő

1 fő

Ügyviteli
1 fo*

alkalmazott/adminisztrátor
Mosónő

1 fő*

Kisgyermeknevelő-gondozó

15 fő

8 fő

6 fő

Bölcsődei dajka

4 fő

2 fő

2 fő

Szakács/Főzőnő

Ifó

1 fő

1 fő

Konyhai kisegítő

1 fő

Ifő

1 fő

Karbantartó/ fíitő

1 fő

1 ró

* A munkakörfeladatai mindhárom bölcsődére vonatkoznak.
Az Egyesített Bölcsőde munkavállalói között az alábbi változások történtek 2021 folyamán:
-

2 bölcsődei dajka kolléga a „nők 40” lehetőséggel élve nyugdíjba vonulását
kezdeményezte - felmentési idejük megkezdődött 2021 évben

-

a Lovas úti bölcsőde vezetője szintén élt a „nők 40” lehetőséggel, munkavégzés alóli
felmentése 2021. december 1-én kezdődött

-

1 szakácsnő (Tigris bölcsőde) szintén a „nők 40” lehetőséggel ment nyugdíjba
2021.04.01-től

-

2 technikai munkatárs (közülük 1 fő próbaidő alatt) közös megegyezéssel távozott

-

3 kisgyermeknevelő - az év folyamán - közös megegyezéssel távozott

Minden esetben a lehető leghamarabb eredményesen be is töltöttük a megüresedő státuszokat.
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Két fő kisgyermeknevelő és egy fő bölcsődei dajka CSED/GYED ellátásban részesül.
Mindhárom státuszon határozott idejű szerződéssel alkalmazunk szakképzett kollégát.

Megbízással fo lalkoztatott szakemberek;

• 1 fő gyermekorvos (gyermekcsoportonként havi 4 órában), díjazása havi bruttó
120.000 Ft.
Az Egyesített Bölcsőde gyermekorvosa továbbra is Dr. Sőregi Mária - Családháló díjjal
kitüntetett, az V. kerületben praxissal rendelkező házi gyermekorvos. Munkája magas
minőségű, kiválóan együttműködik az intézményben dolgozó pedagógusokkal, vezetőkkel és
az ellátottak családjaival. Aktívan jelen van a beszoktatási időszakban is az intézményben.
Segíti kollégáinkat szakmai kérdésekben, résztvevője és előadója szülői értekezleteknek,
szülőcsoportos beszélgetéseknek és házi továbbképzéseknek. 2021-ben, a járványhelyzet
időszakában fontos szerepe volt a doktornő szaktudásának. Folyamatosan egyeztettünk vele
az eljárásrendről, annak bölcsődei vonatkozásairól. Véleményét minden esetben kikértük a
kiegészítő házirend módosítása előtt. Szaktudása nélkülözhetetlen a mindennapi munkánkhoz.

• 1 fő zvósvvedaeóeus a három bölcsőde részére díjazása havi 50.000 Ft.
Az intézményben Parrag Katinka gyógypedagógus - logopédus lát el megbízással
gyógypedagógus feladatokat. A bölcsődékben - jogszabályok mentén - nem kötelező
munkakör a gyógypedagógus, hanem lehetőség a foglalkoztatás az intézmények számára. Fő
feladatköre a gyermekek fejlődésének követése, monitorozása
A foglalkoztatást intézményünk kiemelten fontosnak tartja és a 2020-2021-es évek
tapasztalatai is azt mutatják, hogy szerepe egyre kiemeltebb a 0-3 éves korosztály ellátása
esetében. A hozzánk bekerülő kisgyermekek esetében a szülőkben is sok a bizonytalanság, a
kérdés gyermekük fejlődésmenetével kapcsolatban. A kisgyermeknevelő pedagógusok az
általános - normál - fejlődésmenettel kapcsolatosan tudják tanácsokkal támogatni a szülőket;
gyógypedagógus kollégánk pedig lemaradások, rendellenességek esetén tudja a szülőket
segítő beszélgetéssel a megfelelő ellátási helyekre irányítani.
Kolléganőnk végzettsége mellett Gordon kommunikációs tréner is, így a szülőkkel való
együttműködés esetében hatékonyan tudja alkalmazni ezt a kommunikációs eszköztárat is. A
szülők számára fogadóórákat is tart* melyek a pandémia időszaka alatt a 2021-es évben is az
online térben valósított meg. A szülőkkel, a kisgyermeknevelőkkel telefonon, emailben
tartotta a kapcsolatot. A bölcsődei ellátásban aktuálisan részt vevő gyermekek fejlődését
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szülői vág}' kisgyermeknevelői jelzésre kisvideók segítségével követte nyomon. Ezek a
virtuális megfigyelések képezték a tanácsadások és a további szakmai egyeztetések alapját.

• 1 fő dietetikus szakember* díjazása havi 20.000 Ft.
Az élelmezésvezető munkáját segíti és egészíti ki, annak érdekében, hogy a 37/2014. (1V.30.)
közétkeztetőkre vonatkozó

EMMI rendelet előírásainak megfelelően az intézmény

telephelyeinek főzőkonyhái felkészültek legyenek a különböző táplálék allergiával,
ételérzékenységgel rendelkező gyermekek élelmezésére is. Kiegészíti az élelmezésvezető
munkáját azzal a szaktudással, ami ahhoz szükséges, hogy a diétát igénylő gyermekek
étrendjét elkészíthessük telephelyeink konyhám az általa készített diétás étlapok alapján.

•

1 fő pszicholózus (2021. októberétől) a három bölcsőde részére, díjazása havi
bruttó 70.500 Ft.

Az intézmény korábbi célkitűzései között szerepelt, hogy a szakmai munka támogatására
pszichológus kollégát foglalkoztassunk. A 2021-es év egyik fontos eredménye, hogy sikerült
a megfelelő

kollégával

megállapodnunk,

így

megbízási

szerződés keretein belül

foglalkoztatjuk. A pszichológus tekintetében ugyan az a helyzet, mint a gyógypedagógus
esetében; a bölcsődékben nem kötelező - csak egy lehetőség a pszichológus foglalkoztatása.
Az igényeknek megfelelően szűrés, monitorozás, tanácsadás a feladata; valamint az
intézmény pedagógusainak szakmai támogatása. A szakember heti rendszerességgel látogatja
a bölcsődéket, szakmai anyagok elkészítésében vesz részt. Egyéni beszélgetéseket folytat
igény és megkeresés szerint. Javasol és véleményez mind a kollégák, mind a családok felé.
A gyermekek és a családok támogatása számunkra kiemelten fontos, így minden olyan
szaktudást igénybe veszünk mellyel komplexebb támogatást tudunk adni az ellátott
gyermekeknek és családjaiknak.
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Személyi kiadások

A bölcsődében foglalkoztatott diplomával rendelkező kisgyermeknevelőkre, szaktanácsadókra
2016. január 1-vel kiterjesztették az

„326/2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról”

(röviden ÉPR) hatályát.

Az ÉPR az Egyesített Bölcsőde 12 dolgozóját érintette 2021-ben. Közülük két fő 2021
évben teljesítette a számára előírt minősítő vizsgát gyakornok fokozatból, PED1 fokozatba.
A jelenleg CSED-en, GYED-en lévő két kisgyermeknevelő munkakörben állományban lévő
kollégánk is diplomát szerzett. Kiemelném, hogy a jelenleg adminisztrátor munkakörben
dolgozó kolléganőnk is kisgyermeknevelő BA diplomát szerzett - így szükség esetén végzett
szakemberként tud gyermekcsoportban helyettesíteni. 2021-ben 4 fő kisgyermeknevelő vett
részt felsőfokú képzésben, ők a következő években fognak végezni.
Bérezés tekintetében a már diplomával rendelkező kollégák esetében az ÉPR rendelkezéseit
kell alkalmazni,
A nevelő-gondozó munkát zömében felsőfokú szakképesítéssel (OKJ) vagy középfokú
végzettséggel

rendelkező

kisgyermeknevelők

látják

el.

A

középfokú

végzettségű

kisgyermeknevelők, a bölcsődei szakmai munkát végző kisegítők és a bölcsődei dajkák
alapbérében a minimálbér és a szakdolgozói bérminimum az irányadók. 2021 évben ezek
összege a következő volt:
•

minimálbér

br. 167.400.-Ft/hó

•

garantált bérminimum

br. 219.000.-Ft/hó

A munkavállalók alapbérét a jogszabályoknak megfelelően különböző pótlékok egészíti ki a
szerint, hogy milyen munkakörben, milyen végzettséggel és mennyi ideje dolgozik valaki
közalkalmazottként.

Egyéb juttatások
A cafetéria juttatást a bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak számára 2021-ben
is biztosította a fenntartó, melynek összege évi

bruttó 300.000 Ft.

A kollégák SZÉP kártya

feltöltésre fordíthatják az intézmény cafetéria szabályzata alapján. A juttatás hozzájárul a
munkavállalók szabadság alatti feltöltődéséhez, pihenéséhez.
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Pótlékok

Összegek tekintetében 2021 évben is változtak a bérpótlékok a bölcsődében dolgozó
munkavállalók

esetében.

A

diplomával

nem

rendelkező,

középfokú

végzettségű

kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatott kollégák az alapbérükön
felül ún.

bölcsődei pótlékot kapnak bérkiegészítéskén.

Munkakörönként különböző

(kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, illetve bölcsődei dajka) „bölcsődei pótlék” táblázat
alapján kell a pótlékot megállapítani úgy, hogy figyelembe vesszük a ledolgozott évek
számát.
r

Az EPR hatálya alá tartozó kisgyermeknevelőket a bértábla besorolás mellett megilleti az
alapbérükön felüli bölcsődei pótlék - diplomás munkavállalóknak bérpótlék is. Az összeg a
fizetési kategóriák és a pályán eltöltött évek szerint differenciált.
A rendeleti szintű változásokat követjük, ennek mentén tervezzük az intézmény
költségvetésének személyi kiadás részét. Az átsorolásokat év elején elvégeztük, segítségünkre
volt ebben a GAMESZ munkaügyi csoportja.
Az egyéb munkakörben foglalkoztatott kollégák (konyhai dolgozók, gondnok/karbantartók
stb.) alapbéren felüli pótlék rendszerére vonatkozóan a szociális ágazati összevont pótlék az
irányadó, melynek összege minimálisan változott. A differenciálás alapját itt is a pályán
eltöltött évek és a fizetési osztályba sorolás adja.
A jubileumi jutalmakat 2021-ben is a jogszabálynak megfelelően fizettük ki az érintett
munkavállalóink számára. Az összeg változó; a kolléga alapbére és a jubileumi évek száma
meghatározó a megállapításnál. Az adatokat minden esetben egyeztetjük a GAMESZ
munkaügyi ügyintézőjével és a KIRA rendszerben rendelkezésre álló információkkal.

Műszakpótlék: átlagos összege 8.000 Ft/hó, ez a váltott műszakrendben dolgozó
kisgyermeknevelők számára a 14 óra utáni időszakban óránként 15 % többletet jelent a
jogszabály erejénél fogva. A számfejtéshez az adatokat havi szinten óraszámban adjuk meg a
jelenléti ív alapján. A bölcsődei dajka és egyéb (konyhai, adminisztratív) munkakörben
foglalkoztatott kollégák egy műszakos munkarendben dolgoznak, így ez őket nem illeti meg.

Helyettesítési pótlék: a bérpótlék azokat a kisgyermeknevelőket érinti, akiknek
müszaktársa valamilyen okból (szabadság, továbbképzés, táppénz stb.) hiányzik és az adott
napon/napokon egyedül látja el a feladatokat a gyermekcsoportban. A helyettesítési pótlék
mértéke az egy órára járó illetmény 30%-a.
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Készenléti pótlék:

a korábbi évekhez hasonlóan

kisgyermeknevelő

6.400,- Ft/fő/hó

bölcsődei dajka, egyéb munkakör

3.200,- Ft/fő/hó

SNI pótlék: 2021 évi jogszabály szerinti összege

havi bruttó 20.000 Ft. Azokat a

kisgyermeknevelő pedagógusokat illeti meg, akik gyermekcsoportjában SNI vagy korai
fejlesztésre jogosult gyermek nevelését-gondozását is biztosítják.

A juttatások között kötelező elem a kedvezményes, 50 % - os MÁV utazási igazolvány
biztosítása a munkavállalók számára. Ez 12 alkalommal felhasználható kedvezményt jelent,
melyet különösen azok a kollégák kedvelnek, akik valamelyik vidéki főiskolán folytatnak
tanulmányokat. 2021-ben a munkavállalók számára a pandémiás helyzet alatt érvényben lévő
ingyenes utazás a bölcsődében dolgozó munkavállalókat is érintette, így a MÁV igazolványok
kiadására nem volt szükség.

Jutalom
A dolgozók jutalmazására az Egyesített Bölcsődében az elmúlt évek gyakorlata
alapján évente két alkalommal került sor; Bölcsődék napján - április 21-én és év végén a
karácsonyi időszak előtt. A jutalom keretösszegét a jogszabályoknak megfelelően a fenntartó
önkormányzat biztosítja az Intézmény költségvetésén belül. Általánosságban - és 2021-ben is
- a munkavállalók összességében

mintegy két havi plusz bért kaptak.

A minőségi munka

függvényében minden esetben differenciálunk. A pandémiás helyzetre tekintettel a Bölcsődék
napjához kapcsolódó jutalmazás időben egy kicsit későbbre tolódott.

Munkaruha juttatás

A 15/1998. (IV.30.) NM rendeletnek megfelelően a bölcsődei dolgozókat munkaruha
juttatás illeti meg, melynek egyes rész szabályait a rendelet tartalmazza. A rendelkezéseknek
megfelelően, az intézmény munkaruha-és védőruha juttatási szabályzata alapján 2021-ben az
53 fő munkavállaló közel 4 millió forint munka-és védőruha juttatásban részesült. A
munkaruhák rendeletben meghatározott kihordási idővel (egy vagy három év) rendelkeznek,
melyet személyi munkaruha nyilvántartó kartonon vezetünk.
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Egyesített Bölcsődéből tanulmányokat folytató kollégák
A bölcsődei ellátás területén évről-évre egyre több a változás. A pandémiás időszak
alatt a Magyar Bölcsődék Egyesülete, (mint országos módszertani feladatokat ellátó
szervezet) számos szakmai anyagot átdolgozott, online szakmai fórumot tartott. A
gyermekfejlődéssel kapcsolatos kutatások, szakmai műhelyek száma emelkedett. Fontos
számunkra, hogy ezeket kövessük és lehetőség szerint intézményünk szakmai munkájába
minden új ajánlást beépítsünk.
A gyermekellátáshoz kapcsolódó változásokkal szinte minden szakmai munkakörben dolgozó
kolléga - kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka - érintett. Fokozott elvárás, hogy az OKJ
(középfokú) végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők minél hamarabb faiskola szintű
(BA) képzésben folytassák tanulmányaikat. Intézményi szinten támogattuk a kollégák
tanulmányait. Ebben nagy szerepet kaptak az intézményben eddig és az idei évben beszerzett
laptopok, valamint a legmodernebb, legújabb könyvekkel, kiadványokkal felszerelt folyamatosan bővített - házikönyvtárunk is. Bíztatjuk kisgyermeknevelő kollégáinak a
továbbtanulásra. Keressük a lehetőségeket a képzőhelyekkel való minél jobb minőségű
együttműködésre. A diplomát megszerző kollégák folyamatosan becsatlakozhatnak az ÉPR
rendszerbe, mely kiszámítható szakmai előmeneteli rendszert jelent és bérben is többletet
jelent. Több kolléga jelenleg is főiskolai tanulmányokat folytat kisgyermeknevelő BA
szakirányon, több különböző képzőhelyen. Három fő neveléstudomány MA képzésben vesz
részt, államvizsgára készülnek.
Két bölcsődei dajka kolléga végezte el 2021-ben a bölcsődei dajkák számára előírt és kötelező
100 órás tanfolyamot. Mindketten eredményes vizsgát tettek. Büszkék vagyunk rájuk!

Továbbképzés 2021-ben

A bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint
továbbképzésre kötelezettek. A szabályozás 2018-ban szinte teljesen átalakult. Az új
rendszerben meghatározott, hogy 4 éves ciklus alatt három különböző típusba tartozó
képzések közül milyen százalékban kell az előírt pontokat megszerezni. 60 kreditpontot kell
teljesíteni E kategóriás végzettség-, 80 kreditpontot pedagógus életpályába tartozó, diplomás
kollégák esetén. A teljesítendő képzések 3 típusba sorolhatók: kötelező, munkakörhöz kötött
és szabadon megválasztható. A pontok 20 %-át kötelező képzésen kell megszerezni, a
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fennmaradó pontok megszerezhetők munkakörhöz kötött képzés teljesítésével, azzal a
megkötéssel, hogy választható képzés teljesítésével legfeljebb a pontok 40 %-a teljesíthető. A
kötelező képzéseket az NSZI jogosult szervezni, a munkakörhöz kötött képzéseket a CSBM
Nonprofit Kft. Az NSZI által meghirdetett - 2021-ben ingyenes - tanfolyamokat minden
kollégánk elvégezte. A nyári időszakban a CSBM által szervezett online és néhány személyes
jelenlétű képzésre is küldtünk kollégákat. A szaktanácsadó kolléga folyamatosan monitorozta
a lehetőségeket és koordinálta a jelentkezéseket.
A választható, a pedagógusok személyes érdeklődésén alapuló továbbképzések normatív
finanszírozása nem teljesen megoldott. Jó szakmai kapcsolatunk alapján segítjük a kollégákat
a tanfolyamok felkutatásában. A részvételi díjak jelentős részét sikerült kigazdálkodnunk az
intézményi költségvetésből.
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Az Egyesített Bölcsőde programjai a 2021-es évben
Bölcsődei területen a legfontosabb ünnepünk a Bölcsődék Napja. A „Bölcsődék
Napja” 2010 óta, egy kormányrendeleti szabályozás mentén ünnepnap; majd évekkel később
nevelés nélküli munkanappá vált. Idén ünnepeltük 169. évfordulóját annak, hogy 1852. április
21-én, megnyílt az első magyarországi bölcsőde a Kalap utcában.
A méltó megemlékezés számunkra nem csak egy rendeleti előírás, hanem fontos alkalom a
szakmában kiemelkedő személyről való megemlékezésre is. Minden évben -még a pandémia
időszaka alatt is- arra törekedtünk, hogy méltó módon emlékezünk meg erről a napról.
2021-ben is csak online módon tudtunk ünnepelni. A munkavállalók számára erre a napra egy
kisfihnekből, szakmai anyagokból álló „csomagot” állítottunk össze (munkakörüknek
megfelelően). Ehhez kapcsolódóan a megtekintés, elolvasás után reflexiós leveleket kellett
készíteniük, melynek készítéséhez segítő kérdéseket kaptak. A megemlékezésnek része volt a
kollégák számára e-mailben eljuttatott intézményvezetői ünnepi köszöntő, mely kiegészült a
Magyar Bölcsődék Egyesülete elnökének és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete elnökének köszöntőjével.

Semmelweis nap alkalmából Polgármesteri dicséretben 2 fő munkavállaló részesült. László
Kinga

bölcsődevezető

helyettes/kisgyermeknevelő;

valamint

Mészáros

János

gondnok/karbantartó. Munkavégzésük, rugalmasságuk mindenki számára példaértékű. Ezúton
is gratulálunk nekik!

Tevékenységünk 2021-ben:

A szakmai tevékenységünk, a szakmai munkába illesztett programok tervezésekor az
Országos Alapprogram és a helyi Szakmai Program mentén dolgozunk. A családok és a
bölcsőde kapcsolatának nyitottságát és a pontos, folyamatos informálást kiemelten fontosnak
tartjuk. 2020 után sajnos a 2021-es év sem hozott sok lehetőséget a családokkal való
találkozásra, a közös intézményi programokra. A programok tervezésénél mindig a biztonság
volt az elsődleges szempont, amit figyelembe vettünk. Inkább az óvatosság volt jellemző a
munkánkra. Különösen azért, mert az év folyamán csak az idős, felnőtt korosztály, majd az
iskolás korosztály volt érintett a védőoltások elérhetősége tekintetében. A bölcsődés
korosztály számára nem volt elérhető a védőoltás, így a programok szervezésében ezt
figyelembe kellett venni.
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Az NNK-val, a szakmai módszertani szervezettel és más fővárosi kerületek intézményeivel
folyamatos volt az egyeztetés és a szakmai tapasztalatcsere. A rendelkezéseknek, az
ajánlásoknak megfelelően dolgoztuk át a kiegészítő házirendünket többször is az év folyamán.
Folyamatosan egyeztettünk a munkavédelemmel, követtük az aktuálisan megjelenő
kormányrendeleteket.
A hagyományos és időzített programjainkat zömében szülők és külső vendégek, meghívottak
részvétele nélkül bonyolítottuk. A fenntartó jóvoltából a munkavállalóinak lehetősége volt
rendszeres Covid szűrésen részt venni. A lebonyolításban helyszín felajánlással - Iskola utcai
bölcsőde - segítettük a fenntartót.
A bölcsődei munkavállalók a pedagógusok számára szervezett oltási kampányban rész
vehettek, a kollégák jelentős része ekkor vette fel az első oltásokat. A szakmai szervezetek az
év folyamán több alkalommal is kértek a bölcsődéktől adatszolgáltatás az intézményben
oltottak arányáról. A szám folyamatosan emelkedett az év előrehaladtával.
Kollégáimmal számos kerületi szervezésű eseményhez csatlakoztunk. Ilyen volt például az
oltópontokon- vagy a különböző szűrések való részvétel önkéntesként.
A családokkal való kapcsolattartást a személyes találkozások mellőzése sem
akadályozhatta. A szülőkkel többnyire email útján tartottuk a kapcsolatot, még a tavaszi
ügyeleti időszak alatt is. Bíztattuk őket arra, hogy szakembereink segítségét személyes
találkozások nélkül is igénybe tudják venni. Jártasságot szereztünk a különböző online
platformok használatában. A tavaszi ügyeleti időszak után a programokat úgy szerveztük,
hogy bár a szülők nem vehettek rész rajta a bölcsődéinkben, a gyermekek számára
élményeket, tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítottunk és a hagyományos ünnepeket
megtartottuk a csoportokon belül.
A

pandémia

miatt

a

gyermekfelvételt

a

2020-ban

kidolgozott

módszer

optimalizálásával online bonyolítottuk. A forgatókönyv már meg volt, inkább csak
kiegészítettük néhány, elemmel. Felvettük a kapcsolatot a kerületi védőnői szolgálattal,
tájékoztattuk őket a felvétel menetéről, valamint megküldtük nekik a felvételi, tájékoztató
anyagunkat. így pontos tájékoztatást tudtak adni az ellátási körzetükbe tartozó kisgyermekes
édesanyáknak. A jelentkezési időszak április 1. és május 31 között zajlott. A kerületi családok
számára a www.budavar.hu oldalon is közzétettük a jelentkezéshez kapcsolódó összes
tájékoztató anyagunkat, köztük a bölcsődéinket bemutató kisvideókat is. menetét is ki kellett
dolgoznunk. A 2020-ban készített video feliratozása választ adott általánosan jellemző szülői
kérdésekre. A bölcsődei felvételek bonyolítása 2021-ben is eredményes és zökkenőmentes
volt.
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A nyári időszakban a tavaszi ügyeleti jellegű ellátás ellenére is 1 hónapos volt a
telephelyek leállása. Azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték, a nyitva tartó
telephelyen ügyeletet biztosítottunk. Az ügyeletet igénylők száma a nyári időszakban mindig
nagyon csekély; nem volt ez másként most sem. Gond nélkül el tudtuk látni az ügyeleti
létszám szerinti gyermekeket, figyelembe véve a jogszabályi rendelkezést, miszerint ügyeleti
időszakban is csak az engedélyezett férőhelyszám 120%-ig tölthető egy-egy bölcsődei
csoport. A telephelyek váltott zárása alatt kisebb munkálatok, felújítások történtek a
bölcsődékben. Szintén a nyári időszakban készítettük elő a 2021/2022-es nevelési évet. A
legnagyobb elővigyázatossággal, a biztonságot szem előtt tartva megtartottuk a tájékoztató
szülői értekezleteket minden telephelyen; többnyire teraszon, udvaron (szabad térben) és több
részletben. Minden szakmai és NNK előírást betartottunk.
A nevelési év kezdetén a családlátogatásokat szakmai-módszertani ajánlásoknak
megfelelően még 2021-ben is online bonyolítottuk vagy a bölcsődében megfelelően
biztonságos közegben - beszélgetés keretein belül. A szakmai protokoll szerinti folyamatos,
fokozatos, szülővel történő beszoktatásnak nem volt akadálya, de a szülőknek és a
kisgyermeknevelőknek is több szabályt be kellett tartani a folyamatban az aktuális kiegészítő
házirendünknek megfelelően. Közben a bölcsődeorvos folyamatosan segítette a munkánkat
szakmai javaslataival. A gyermekek megbetegedéseinek első tüneteire azonnal reagáltunk és
kértük a családok fokozott együttműködését.
Az év folyamán többször voltak érintettek munkavállalóink, a bölcsődei ellátott
gyermekek és az ellátottak hozzátartozói is Covid fertőzéssel. Minden esetben az NNK-val
vettük fel első körben a kapcsolatot. Minden helyzet egyedi volt. Ki volt az érintett, oltással
rendelkezik-e, voltak-e tünetek stb. A telefonos egyeztetések után a kontaktkutatáshoz előírt
intézményi táblázatot minden esetben megküldtük a hatóságnak. A helyzet megismerése után
döntött az NNK az esetleges csoportzárásról - karanténról. Az érintettek tájékoztatása
folyamatos volt - általában telefonon és email útján is. A pontosság miatt a két
kommunikációs csatornát párhuzamosan használtuk.

Kapcsolattartás, szakmai munka
Év közben a társintézményekkel folyamatos, sőt a pandémiás helyzet ellenére igazán
élő, gyümölcsöző volt a kapcsolattartás. Minden kínálkozó alkalmat felhasználtunk az
együttműködésre, vagy egymás megismerésére. Részt vettünk a minden évben megrendezésre
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kerülő

Szociális

és

Gyermekjóléti

Szolgáltatási

Központ

által

szervezett

online

Gyermekvédelmi Konferencián.
A Központtal telefonos és email-es kapcsolattartásunk folyamatosságát igyekszünk
megtartani, az aktuális információk áramlása érdekében. Az év során több alkalommal is
szükség volt információcserére és esetmegbeszélésre egy-egy ellátott gyermekkel és családdal
kapcsolatban. Ezt a folyamatot nagyban megkönnyíti, hogy bár jogszabályi kötelezettség nem
áll fenn, de a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és az Egyesített Bölcsőde
között fennálló együttműködés alapján bölcsődei szociális munka keretében a központ
kolléganője heti rendszerességgel látogatta a bölcsődéket. Folyamatosan egyeztetett a
bölcsődei szakemberekkel, a szülőkkel a felmerülő problémákról.
A Védőnői szolgálattal a kapcsolattartás általában telefonos egyeztetést jelent.
Többnyire felvétel időszakban vagy a bölcsődébe kerülő kisgyermekek helyzetének
tisztázására. A pandémiás helyzet egy pozitív hozadéka az intézmény számára, hogy a
védőnői

szolgálat helyiségeiben bonyolított oltások jelentős részében

a bölcsőde

munkavállalói önkéntes adminisztratív feladatokat vállaltak, így lehetőség volt az
intézmények kölcsönös megismerésére a beszélgetések során. A pedagógusok és a védőnők is
személyesen megismerkedhettek.
Bölcsődéinkben a Szülői Érdekvédelmi Fórum-ot (SZÉF) a gyermekvédelmi törvény
mentén, intézményi szabályzat mentén működtetjük minden telephelyen. A SZÉF minden
telephelyen minimum évi két alkalommal - vagy szükség szerint - ülésezik. Gyakori téma az
élelmezés, a bölcsődei napirend és a közösségben időről-időre megjelenő viselkedésformák,
melyek a gyermekek életkori sajátosságaiból, érési folyamataiból és a közösségi létből
fakadnak (pl.: harapás, étkezés vagy felnőtt/gyermek társaság elutasítása stb.). Kötelező
feladatunkat a SZÉF-re vonatkozóan 2021-ben is elláttuk. Több esetben az online találkozók
mellett a SZÉF tag szülők az intézményi információk többi szülő felé közvetítésében is
segítségünkre voltak, így tudtuk gyorsítani az információáramlást.
Bölcsődéink és az óvodák között változatlanul kiváló minőségű, élő és igen aktív a
szakmai kapcsolattartás. Az óvodák intézményvezetőjével 2021-ben megszerveztük a szülők
számára az óvodáztatással kapcsolatos tájékoztató értekezletet online formában 04.14. és
04.15-én TEAMS felületen, több mint 90 résztvevővel. A megbeszéléshez csatlakozott az
óvoda

intézményvezetője

mellett

bölcsődénk

gyógypedagógusa,

aki

az

átmenet

megsegítésével kapcsolatban tartott szakmai előadást a szülőknek. A szülők kérdéseiket a
chatszobában, illetve előzetesen írásban is feltehették; valamint közvetlenül az óvoda
intézményvezetőjének. A megbeszélés koordinálása intézményvezetőként az én feladatom
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volt. Mint minden évben, óvodai jellemzésekkel, pedagógiai - fejlődési - összefoglalókkal
segítettük a gyermekek óvodai beilleszkedését. Ezzel nem csak szakmai adminisztrációs
kötelezettségünknek

teszünk

eleget,

hanem

valós

segítséget

is

nyújtunk

az

óvodapedagógusoknak, támogatjuk a gyermekek számára a gördülékenyátmenetet a bölcsőde
és az óvoda között.
A szaktanácsadónk 2021 évi munkaterve alapján, a bölcsődevezetőkkel együtt
figyelemmel

kíséri,

kisgyermeknevelőket

szakmai
akik

tanácsaival

száma

közel

segíti
azonos

az
az

OKI
előző

végzettségű
évivel.

gyakornok

2021-ben

3

kisgyermeknevelő kolléganőnk eredményes gyakornoki vizsgájára került sor. Az ÉPR hatálya
alá tartozó pedagógusok közül 2 kisgyermeknevelő tett eleget az Oktatási Hivatal és a
rendelet által előírt minősítő vizsga követelményeinek. Eredményes portfóliókészítés és védés
után PED1. fokozatba kerültek. A hozzájuk kapcsolódó mentorálási feladatokat én magam
láttam el a pedagógus életpálya szakértőjeként.
A fővárosi kerületek egyesített intézményvezetőivel 2021-ben kicsit kevésbé volt
hangsúlyos a kapcsolattartás. Nem igazán voltak szervezett események. Inkább szükség
szerint, egyes helyzetek megbeszélésére kerestük egymást a vezető kollégákkal. A Magyar
Bölcsődék Egyesülete - mint módszertani feladatokat ellátó szakmai szervezet - kijelölte a
bázisintézményeket (X. és XI. kerületi Egyesített Bölcsődék). Az I. kerületi Egyesített
Bölcsőde a XI. kerületi bázisintézményhez tartozik. A bázisintézmény az év folyamán több
adatszolgáltatásra kért fel bennünket, melynek minden esetben eleget tettünk.
Szakmai ellenőrzésünk 2021-ben nem volt. Az általános NNK és NÉBIH ellenőrzések
mellett GAMESZ belső ellenőrzés keretében az őszi időszakban konyhaellenőrzés zajlott
mindhárom telephelyen. Ezzel párhuzamosan a teljes élelmezés ellenőrzésre került az
intézményben.
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Csapatépítés, rekreáció
A bölcsődében, a legkisebb korosztállyal dolgozó pedagógusok a személyiségükkel
dolgoznak. A napi nevelési és gondozási feladatok, a családokkal való együttműködés az ő
esetükben pszichikai és fizikai összetevőkből is áll, így az egészségvédelmet, a rekreáció
lehetőségét kiemelten fontosnak tartjuk. Sajnos a 2021-es év sem a megszokott módon
alakult. Jóval kevesebb lehetőségünk volt a közösen eltöltött pihenésre. Szakmai
megbeszéléseken sem gyűltünk össze. Vagy elektronikus úton egyeztettünk, vagy a
munkautasításokban, szakmai javaslatokban fogalmaztuk meg a szakmai munkakereteket.
Még a nyári időszakban is csak szabad térben - udvaron/teraszon tartottunk értekezleteket,
amikor arra lehetőséget adtak az NNK ajánlásai és a kormányrendeletek utasításai.
Több időt szenteltünk az egyéni beszélgetéseknek, értő figyelemmel, apró pozitív
gesztusokkal próbáltuk átsegíteni nehezebb helyzeteken a kollégáinkat. Az őszi időszakban amikor erre a pandémia helyzet lehetőséget adott - a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének I. kerületi alapszervezete a szakszervezeti tag kollégák számára 3 napos
kirándulást szervezett Sikondára.
Érdekvédelmi kapcsolataink
Kollégáink közül 21 fő tagja a Magyar Bölcsődék Egyesületének (MBE). Az egyesület
a

módszertani feladatok ellátására

jogszabály erejénél fogva felkért szervezet. Módszertani

útmutatásait, ajánlásait, szakmai anyagait miden esetben figyelembe vesszük a gyermekek
nevelése-gondozása során; illetve együttműködünk a szervezettel adatszolgáltatás kérés
esetén.
Az év során az MBE ajánlásait vettük figyelembe arra vonatkozóan, hogy hogyan
biztosíthatunk a veszélyhelyzet alatt szakmai gyakorlatot kisgyermeknevelő hallgatók
számára, illetve hogyan bonyolíthatunk szakmai gyakorlati vizsgákat a rendkívüli helyzetben.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak és a MÉTA Don Bosco Technikum
tanulóinak is biztosítottuk a gyakorlat és a vizsga lehetőségeit. Az alternatívákat a
képzőhelyek igényei szerint alakítottuk ki.
Az aktív dolgozók többsége a

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

helyi

alapszervezetének tagja. Munkánkat segítik a szervezet mindig naprakész friss információi, a
folyamatos kapcsolattartás más kerületi, vagy vidéki alapszervezetekkel. Az alapszervezettel
való kapcsolat kiváló.

25

Az Egyesített Bölcsőde felújítási, karbantartási munkái 2021-ben
A pandémia helyzet és az intézményi költségvetés kisebb munkálatokat tett lehetővé
az év folyamán. Néhány apróbb munkálatra vis major helyzet miatt volt szükség. A
fertőtlenítés (hidegköd képzési eljárással) a telephelyeken folyamatos volt.

Felújítások, egyéb munkálatok, beszerzések
játszóudvaron található fák gallyazása (veszélyelhárítás)

-

Iskola bölcsőde

gyermekasztalok, térelválasztó polcok beszerzése (csoportszobákba)
függőfolyosók lemálló vakolatának karbantartása

-

gyermekcsoportok teraszajtóinak biztonsági fóliázása

-

Iskolabölcsőde
Lovas bölcsőde

bölcsődei textíliák beszerzése (pelenkák, kifogók, ágynemű, törölközők)
kertészeti munkák - 2 elpusztult fa cseréje a játszóudvaron-

Iskola bölcsőde

éves kötelező egészségügyi festés mindhárom telephelyen
emeleti csoportszobák (2 db) lambériájának cseréje

-

Tigris bölcsőde

töredezett teraszburkolat cseréje (szabadban altatás biztosítása)

Tigris bölcsőde

gyermek j átszóterasz korlátj ának biztonsági magasítása

-

Tigris bölcsőde

ipari fénymásoló/nyomtató beszerzése

-

Iskola bölcsőde

töredezett teraszburkolat cseréje

-

Lovas bölcsőde

balesetveszélyes ajtócsere csoportszoba-fürdőszoba között -

Tigris bölcsőde

papír, írószer és tisztító/fertőtlenítő szer beszerzése
konyhai- és étkeztetéshez kapcsolódó edényzet beszerzése
mosógép, gőzállomás, gáztűzhely beszerzése
ipari mosogatógép vásárlása

-

Iskola bölcsőde

wifi fejlesztés mindhárom telephelyen
szakmai anyagok beszerzése (játékeszközök, mesekönyvek)
csoportszobák lambériájának cseréje

-

Iskola bölcsőde

játszóudvari lépcsősor támfalának megerősítése

-

Iskola bölcsőde

lejáró érintésvédelmi jegyzőkönyvek megújítása
magaságyások beszerzése - környezeti nevelés megtámogatására két telephelyre
gyermekcsoportokba babakanapé beszerzése
6 db laptop beszerzése a kisgyermeknevelők adminisztrációs feladataihoz
konyhai kisgépek beszerzése
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•

nyomtatócsere a Lovas és a Tigris bölcsődében

•

tönkrement gyermekfektetők beszerzése/cseréje

•

udvari gyermekjátékok (motorok) beszerzése

•

tönkrement konyhai hűtőgépek (5 db) cseréje

•

lépcsőházi fal esztétikai megújítása

Iskola bölcsőde

•

ételhulladék megsemmisítő cseréje

Tigris bölcsőde

-

Iskola bölcsőde

Néhám kép az elvégzett feladatokról:

Tigris bölcsőde - ajtócsere

2019-ben a fővárosban egyedülálló módon létrehoztunk egy Gordon kommunikációs modell
szerinti referencia egységet az Iskola utcai bölcsödében. A dr. Thomas Gordon által
kidolgozott programon, akkreditált képzésen kisgyermeknevelőink hosszú évek óta vesznek
már részt. Célunk volt a kiadóval való együttműködés aláírásával, hogy a kommunikációs
modell elemeit gyakorlati használatba helyezzük, emelve ezzel a nevelő munka színvonalát,
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valamint eredményesebben segíthessük a családokat gyermekeik nevelése terén. Azt is látjuk,
hogy a legfontosabb kihívás a kisgyermeknevelő kollégák számára a szülőkkel való
kommunikáció, a konfliktusok kezelése. Jó alternatíva a pedagógusok számára ehhez a
gyakorlatban is alkalmazható kommunikációs eszköztár.
2021-ben a pandémia időszakában a mentori jelenlét kevésbé tudott megvalósulni a referencia
csoportokban.

A

pedagógusok

az

esetrögzítő

anyagokat

készítették

el

a

gyermekcsoportokban. A feldolgozás és a helyzetek elemzése a 2022-es évre maradt.
Közben előkészültünk ahhoz, hogy a Tigris bölcsődében is elindíthassunk 2 Gordon
referencia csoportot. A kollégák, akik ebben szeretnének részt venni, tanfolyamokon
szerezhették meg a szükséges alaptudást. A program indulását a telephelyen 2022 őszére
tervezzük.
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Kapcsolataink
Az intézményünk egyik legfontosabb kapcsolata a GAMESZ. Napi szintű az
együttműködés a pénzügyi- a munkaügyi- és a műszaki csoporttal. A kommunikációs és az
együttműködés teljes mértékben megfelelő. Minden esetben a legjobb, az intézményi
sajátosságokhoz igazított megoldások megtalálása a cél. A műszaki csoporttal való
kapcsolatban a legfontosabb a folyamatos kommunikáció és a pontos tervezés. Cél, hogy
gyors és igényes legyen egy-egy munkálat kivitelezése, hogy a legjobb céget találjuk meg az
adatt munkára úgy, hogy az elvégzett munka minden esetben megfeleljen a bölcsődei
szabványnak és a bölcsődék működését meghatározó rendelkezéseknek.
Intézményünkben két férfi kollégát (gondnok/karbantartó) foglalkoztatunk a három
telephelyen megosztva, akik a napi kerti munkálatokat és az apróbb, különösebb szaktudást
nem igénylő karbantartásokat elvégzik.
A GAMESZ gazdasági csoportjával szintén kiváló az együttműködés, annak ellenére, hogy
több ügyintéző váltás is volt a 2021-es évben. Hatékonyan segítik az intézmény munkáját a
költségvetés tervezésében, pénzügyi beszámolók készítésében, az egyéb pénzügyi jellegű
feladatok elvégzésében.
A Covid időszakban - 2021 -ben is - kissé háttérbe szorult a közösségi szolgálat.
Kevesebb tanuló keresett meg minket és voltak olyan időszakok, amikor mi nem fogadtunk az
intézményben senkit, aki nem a munkavállalónk, ellátottunk (és hozzátartozója) vagy
hivatalos személy volt. A lehetőségekhez igazodva az év során szabadban történő
munkavégzésre jöttek tanulók, valamint kollégáink gyermekeit fogadtuk munkavégzésre. A
következő évben célunk lesz újra népszerűsíteni a közösségi szolgálati órák bölcsődében való
letöltését. Elsősorban azokat a kerületi középiskolákat fogjuk tájékoztató levéllel megkeresni,
akikkel már van együttműködési megállapodásunk. Tapasztalataink általában nagyon
pozitívak a közösségi szolgálatra érkező fiatalokkal kapcsolatban.
Az Egyesített Bölcsőde minden telephelye az Iparkamaránál bejegyzett gyakorlati
hely. Az alábbi intézmények hallgatóit, tanulói fogadjuk gyakorlatra:
-

Eszterházy Károly Egyetem

-

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

-

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

-

MÉTA Don Bosco Technikum

A MÉTA Don Bosco Technikum, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az Eszterházy
Károly Egyetem számára nem csak gyakorlati, hanem vizsgahelyszínt is biztosítunk. Szívesen
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jönnek a jól felszerelt, minden igényt kielégítő bölcsődéinkbe, ahol értékes szakmai
tapasztalatokat szerezhetnek. 2021-ben a gyakorlatok jelentős részét online biztosítottuk
szakmai anyagok, videofilmek segítségével a szakmai módszertani szervezet ajánlásai szerint.
A gyakorlatok szervezésére vonatkozó módszertani ajánlás kidolgozásában én magam is részt
vettem 2020-ban. Az AVKF hallgatói 2021-ben is online államvizsgáztak a „bölcsődében”.
Az online vizsgáztatásban intézményvezetőként, bölcsődei szakértőként részt vettem.
2021 év végén pályázati kiírás jelent meg bölcsődéi férőhely kialakításának
támogatására - RRF-1.1.2-2021 kódszámon. A fenntartó döntése mentén a pályázat
benyújtásának előkészítő megbeszélései és a pályázati anyag összeállítása decemberben
megkezdődött, mely munkát bölcsődei szakértőként segítettem.

Terveink
•

Tornaszoba - belső, nagymozgást fejlesztő játszószoba kialakítása az Iskola utcai
bölcsődében. Épületen belüli átalakítással jobb, kedvezőbb hely- és helyiségkialakítás.
A mosoda áttelepítése az alagsorba, mely jelenleg részben kihasználatlan.

•

Szolgáltatások

bővítése;

például

állatasszisztált

tevékenységek

a

gyermekcsoportokban, szülő-csecsemő konzulens! tanácsadásjátszócsoport.

•

A fiatal munkavállalók továbbtanulásra ösztönzése, mert folyamatos célkitűzés a
képzettségi szint emelése; minél több diplomás pedagógus alkalmazása. Minden
eszközzel megpróbáljuk támogatni jelenlegi kollégáinkat a képzésre való bejutásba,
valamint a nyelvvizsga megszerzésében.•

•

A szakmai továbbképzések eredményes felkutatása, a kollégák tanfolyamokon való
részvételének 100 %-os financiális támogatása.

•

Szakmai munkacsoportok kialakítása az intézményen belül.

•

A Gordon kommunikációs módszer első budapesti referenciaintézményévé válás után
szeretnénk a módszert alkalmazó egységek számát növelni és kitelj eszteni első körben
a Tigris, majd a Lovas bölcsőde egy-egy egységére is.
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•

További Jógyakorlatok” kialakítása, elsősorban a környezeti nevelés bölcsődei
lehetőségei terén.

•

Szeretnénk alkalmazni a „Gyermekfejlődési kérdőívet”, mely egy a CSBM szakérői
által kidolgozott fejlődést követő szakmai anyag. Segíti a pedagógusokat, támogatja az
intézmények közötti kommunikáció egységességét. A teljes rendszert kívánjuk
beemelni, melyhez le kell folytatnunk a szükséges egyeztetéseket.

•

A következő években is kiemelt hangsúly lesz a pedagógusok írásos és szóbeli
kommunikációs készségeinek fejlesztésén. Ezt tartjuk minden személyközi kapcsolat
alapjának, ezért fontos számunkra és az intézmény számára.

Budapest, 2022. szeptember 1.

Készítette:
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MELLÉKLET
A bölcsődék működését meghatározó rendelkezések
Törvén1, ek:
• Magyarország Alaptörvénye
•

az ENSZ emberi jogok nyilatkozata

•

Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól

•

az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok
számára a napközbeni gyermekellátásról

•

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

•

1993. évi LXXEX. törvény a közoktatásról

•

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

•

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

•

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

•

1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november
20-án kelt egyezmény kihirdetéséről

•

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

•

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

•

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

•

2003. évi CXII. törvény az adózás rendjéről

•

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

•

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

információszabadságról

32

önrendelkezési

jogról

és

az

Kormán \ rendeletek

•

369/2013. (X.24.) Korai, rendelet a szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

•

235/1997. (XII.17.) Korai, rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

•

257/2000. (XII.26.) Korai, rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról

•

326/2013. (Vni. 30.) Korai, rendeleta pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
•

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

•

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről

•

226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

•

328/2011. (XII.29.) Korai, rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

•

191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről

•

39/2010.

(11.26.)

Korm.

rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási

költségtérítésről
•

239/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről

•

331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

•

321/2009. (XII.29.) Korai, rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
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• 259/2002.

(XII. 18.)

Korm.

rendelet

a

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről
Miniszteri rendeletek

•

1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésének feltételeiről

•

9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről

•

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi

intézmények,

valamint személyek

szakmai

feladatairól

és

működésük feltételeiről
•

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról

• 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
•

62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

• 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás
egészségügyi előírásokról
•

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

•

15/2013. (11.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szolgálati intézmények működéséről

•

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

• 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági
követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról
® A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tárgyévi NGM rendelet
• 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
•

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

•

57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

•

2/2004.

(1.15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és

nyilvántartásának részletes szabályairól
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•

18/1998. (IV.30.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

E:\éb

abál ok

• A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja
• A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes
szempontjai - OCSGYVI, Bp. 1999
• Útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció vezetéséről bölcsődék,
mini bölcsődék részére (2019)
• A család és a bölcsőde kapcsolata - módszertani levél - kézirat, (2007)
• Játék a bölcsődében (1997)- módszertani levél
• Folyamatos napirend a bölcsődében (1982) - módszertani levél
• Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) - módszertani levél
• Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989)- módszertani levél
• Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató a
fokozatos beszoktatás c. módszertani levélhez (1982)
• Bölcsődei adaptáció (1982) - módszertani levél
• MBE által kiadott szakmai állásfoglalások, online formátumú - megújított módszertani ajánlások
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021/2022-es nevelési évi tevékenységéről, működéséről
szóló beszámoló megtárgyalására

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:

nyilvános ülésen tárgyalandó
egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Szincsák István
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés
10. pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az óvodai ellátás. Az
állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban
részt vevő más fenntartású intézményben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés
oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele az ingyenes oktatásban részt vevő, e
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott
feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes. Köznevelési intézményt az
Nkt.-ban meghatározottak alapíthatnak és tarthatnak fenn. Köznevelési intézmény többek között az
óvoda, az általános iskola, a gimnázium, a szakgimnázium, a szakiskola stb. Óvodát települési
önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az óvodai
ellátást a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák alapításával és fenntartásával biztosítja.

A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai közül az első az óvodai nevelés
szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a
gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó
évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az
óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével
csökkenthető. Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg.
Az óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítik el helyi pedagógiai programjukat.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján a fenntartó ellenőrizheti a köznevelési intézmény
gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét,
továbbá az Nkt. 85. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon
beszámoljon. A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője elkészítette a 2021/2022-es
nevelési évre vonatkozóan az óvodák működéséről, tevékenységéről szóló beszámolóját, amely
tartalmazza a pedagógiai folyamatokat, személyi és közösségfejlesztést jellemző adatokat, az elért
eredmények bemutatását, valamint szakmai munkaközösségekkel, fenntartóval, szülőkkel való
kapcsolattartást. A beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és
annak mellékletét képező Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó
tevékenységéről, működéséről szóló beszámolójának megtárgyalásra és elfogadására.

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021/2022-es nevelési évi tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021/2022-es nevelési évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámolót.
Budapest, 2022. szeptember
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§/2> A Fenntartó tanévenként legfej/eFl) egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra.

hogy az intézmény tevékenységéről átfogó mt'nlon beszámoljon.

-

oi
M

önértékelési kézikönyv óvodák számára

1

A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJA

Egészséges és kulturált életmódra nevelés
a családokkal együtt környezettudatosan
a gyermekekért, a jövőért
EGÉSZSÉG
NEVETÉS
TISZTA VÍZ
RELAXÁCIÓ
MOZGÁS, SÉTA
EGÉSZSÉGES ÉTREND
POZITÍV GONDOLKODÁS
ÖRÖMTELI TEVÉKENYSÉGEK
ÉNEK, ZENE, TÁNC, MESE
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS
MEDITÁLÁS
JÓ LEVEGŐ
ALVÁS
EGÉSZSÉG
Pedagógiai céljaink súlypontjait a családra, az egészségre, a környezettudatosságra és az együttműködésre kívántuk helyezni ebben a nevelési
évben is. Belső továbbképzési rendszerünk keretében pedig - fenntartói támogatással - egy hosszú távú inklúziós stratégia kialakításának
folytatását terveztük, melynek a pedagógusok mellett a szülők is kulcsszereplői. Bíztunk benne, hogy a járványhelyzet nyugvó pontra kerül,
és lassan visszatérhetünk a korábban megszokott működésünkhöz melyben kinyílnak a közösségfejlesztés színes terei is, a február végén
elkezdődött orosz-ukrán háború azonban újabb kihívások elé állított bennünket, így a járvány mellett újra erősödött a bizonytalanság és a
félelem.

2

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
A TERÜLET ÖSSZEGZŐ ERTEKELESE
— Pedagógiai Programunk céljai és alaptevékenységei a pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak számára világosan
megfogalmazott. A kialakult járványhelyzetben is a gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciákfejlesztésére koncentráltunk.

— Az intézményi célok eléréséhez rendelkezünk stratégiai és operatív tervekkel, amelyek elkészítéséhez és fejlesztéséhez, valamint a
megvalósítás és az értékelés során bevonjuk az intézmény külső és belső partnereit.

— Törekedtünk arra, hogy a gyakori és gyors változások megfelelő kezelésével nevelési gyakorlatunk szabályozott és tervezett legyen.
— A tervek megvalósításátfolyamatosan nyomon követtük; a napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálta.
— Ellenőrzési gyakorlatunk alapján az egyéni, csoport és intézményi szintű tervek megvalósításának eredményessége és hatékonysága
számszerű adatokkal is alátámasztott. Az ellenőrzések tapasztalatai beépíthetők a 2022-2023. éves tervezés során.

— Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, melyek a 2021-2022. nevelési évben a fejlesztések alapját képezték.
— Javaslatok születtek az óvodán kívüli óvodai nevelés (digitális munkarend) intézményi alkalmazásának tökéletesítésére.
— Az intézmény alapdokumentumainak (Pedagógiai Program, Szervezeti és működési Szabályzat, Házirend) korrekciója - jogszabályi
megfeleltetése - megtörtént.

— A mérések eredményei sokoldalú információt szolgáltatnak a pedagógiai célok és feladatok megvalósításáról.

Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont:1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív
tervezés?

Elvárás: Az Éves Munkaterv összhangban van a stratégiai
dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
-

Milyen mértékben valósultak meg a munkaközösség kitűzött céljai és feladatai?

-

A tervezés szintjén mi az, amit feltétlenül javasolnak a kollégák a 2022-2023. nevelési évben a munkaközösségek vagy munkacsoportok
számára? Amire feltétlenülfókuszálni kell!

-

Hogyan értékelhető a járványügyi intézményi protokoll a pedagógiai munka tervezése és megvalósítása oldaláról?

-

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
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Az intézmény stratégiai dokumentumai és az Éves Munkaterv tartalmainak összhangja
Célrendszerünk olyan alapot kívánt adni a képességek és jártasságok kialakításához, melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

Pedagógiai
Program

Az egészséges és kulturált életmódra
nevelés, személyes fejlesztés:

-

személyes motívumok
kialakítása
személyes képességek
fejlesztése

-

-

A
szülők
részvételének
minél
sokrétűbb biztosítása az óvodai
nevelés / fejlesztési folyamatában.

-

-

2

3

4 N.é

A reális, és a képességeket is figyelembe vevő
teljesítményértékelés
megalapozása:
önértékelési
motívumok
fejlesztése:
önbizalom és az önbecsülés
Testi képességek fejlesztése: kondicionálás,
koordinációs képességek
Önvédelmi
képesség
fejlesztése:
egészségvédő képesség

4

Az érintett és érdeklődő szülők motiválása,
bevonásuk támogatása a SZITAKÖTŐ
programba.
Szükség és igény szerint a szociális segítő
munkatárs bevonása.

3

4
4

4

-

Szociális
kommunikációs
képességek
fejlesztése:az érzelmi állapot, magatartás és
viselkedés
aktuális
befolyásolási
képességének fejlesztése.

4

-

Az
együttműködés
képességeinek
megalapozása és fejlesztése a segítő
együttműködés rendszeres alkalmazásával, a

4

A segítő életmódra nevelés, az
erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés:
Szociális képességek fejlesztése

4

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Szabályozó
dokumentumok

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2

3

4 N.é

segítő nevelői magatartás megtapasztalásával,
valamint a mozgásos és a különböző
versenyjátékok gyakorlása során.
Az intézményünkkel jogviszonyban
állók
elégedettségére,
velük
együttműködve végezzük munkánkat.

Továbbképzési
terv

A szakmatanuló szervezeti kultúra
kiépítése, megerősítése.

-

„A járványhelyzeti időszakban megvalósult
óvodai
nevelés”
témában
készültkérdőívesszülői igény-, és elégedettség
felmérés eredményeinek közös értelmezése és
hasznosítása a mindennapi működés során.

4

-

Az óvodán kívüli óvodai nevelés feltételeinek
további finomítása.
Javasolt a tapasztalatok és tudásmegosztás
telephelyi szinteken történő rendszerének
újragondolásával az online lehetőségek
kiaknázása a tudásmegosztás során is:
> Az intézményi belső és a külső
továbbképzések
gyakorlati
tapasztalatai
> SZITAKÖTŐ
PROGRAM
tapasztalatai
> ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA szakmai
tudás és gyakorlat tapasztalatai
Informatikai
továbbképzéseken
történő
részvétel előnyben részesítése, támogatása
Az önértékelés második ötéves ciklusának

4

-

Önértékelési

A

pedagógusok

felkészülésének

5

3

4
4

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

program

Etikai kódex

-

3

4 N.é

(2021. szeptember 1-től 2026. június 31-ig)
beindítása
a
szakmai-jogszabályi
kötelezettségek teljesítésével.

támogatása

A
pedagógusok
és
fejlődésének elősegítése.

2

segítőik

A pedagógus hivatás etikai
normái: Az egészséges és

-

Elvárás a teljesítményértékelés során
> beszámoló az önfejlődési tervek
időarányos megvalósításáról
> minőségelvű önértékelés során az
erősségek
és
fejleszthetőségek
beazonosítása, a fejlődés irányainak
kijelölése

-

A nevelési év kiemelt céljaihoz kapcsolódó
etikai normák betartása, betartatása, különös
tekintettel a COVID-19 járványhelyzet
kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására.

kulturált életmód közvetítésében
mintaként van jelen:
> Csak abban az esetben
végzi munkáját az őt
foglalkoztató
intézmény
közösségében, ha testi és
lelki egészsége ezt egyaránt
lehetővé teszi
> A pedagógus az egészség-,
és
környezettudatos
életvitelt,
a
természet
védelmét, az élet tiszteletét
6

4
4

4

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

képviseli
> Ha a vitatott döntés,
tevékenység
vagy
vélt
mulasztás a gyermek, a
tanuló testi, lelki épségét
vagy
egészségét
veszélyezteti, a pedagógus
közvetlenül az intézkedésre
jogosult vezetőhöz fordul

2

3

4 N.é

-

Online etikett - NETIKETT - szabályozás
elkészítése és bevezetése.

2

-

A vonatkozó jogszabályi előírások közös
értelmezése és gyakorlatának szabályozása,
gyakorlata:
> Pedagógiai
munkát
segítők
(pedagógiai asszisztensek és dajkák)
jogszabályváltozáshoz
illesztett
tevékenysége
> Diabéteszes
gyermekek
óvodai
ellátása
Az új jogi szabályozás beépítése és
érvényesítése
A GDPR- törvény elvárásainak gyakorlatba

4

-

SZMSZ

Iratkezelési
szabályzat, melynek

része az adatvédelmi

A
pedagógus
szakmai
kapcsolatait
érintő
tevékenységének
alapvető
morális
szabályainak
betartása.
A szervezet jogszerű működésének
biztosítása.

Az adatvédelmi tudatosság további
erősítése.
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4

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

szabályozás
Házirend

Vezetői pályázat/
Vezetési program

A jogszabályokban meghatározott
jogok
gyakorlásának,
a
kötelezettségek
végrehajtási
módjának, továbbá az óvoda által
elvárt
viselkedés
naprakész
szabályozása.
Kiemelt célok a tanítást és tanulást
támogató pedagógus kompetenciák
fejlesztésére:

-

-

-

épülése.
A
tankötelezettség
új
eljárásainak
szabályozása
A COVID-19 járványhelyzetben hozott
egészségvédelmi
szabályok
betartása,
betartatása.

-

-

SZITAKÖTŐ
továbbképzési
program
folytatása a dolgozói kör képzésével, az
érintett és érdeklődő szülők bevonásával,
valamint célirányos pedagógiai gyakorlattal.

-

A családbevonás intézményi gyakorlatának

A gyermekek személyes és
szociális
képességeik
felmérésére alkalmas mérési

2

3

4 N.é

4
4
4

2

módszerek,
eszközök,
technikák
további
megismerése
és
célirányos
alkalmazása.
Az
SNI-s
gyermekek
fejlesztését támogató szakmai
kompetenciák fejlesztése.

Az eredményes iskolakezdés
érdekében már az óvodába lépés
pillanatától egyénekre alapozott

család-óvoda
kapcsolat
kialakítása.
Kiemelt vezetésfejlesztési célok:

8

4

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

-

-

közös célok elérésére nyitott,
támogató szervezeti kultúra
továbbfejlesztése
Kiemelt intézményfejlesztési célok:

-

-

Vezetői
önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott
önfejlesztési tervek

továbbfejlesztése
> SZITAKÖTŐ program
> Kiemelt figyelem a tanköteles korú
gyermekek szüleinek bevonására
A
SZITAKÖTŐ
képzés pedagógiai
hozadékainak beépítése a mindennapi
munkánkba.

A
család
óvoda
kapcsolatának
további
erősítése.
Tudásmegosztásra, valamint a

-

3

4

-

A szociális segítő szolgáltatás rendszerének
további beépítése ^ A Szociális-, és
Gyermekjóléti
Szolgáltatási
Központtal
kialakult eddigi közös munkakapcsolat
fokozása.

4

-

A szakmai munkaközösségek profilját és
aktuális tartalmait képviselve tudatosabb
a
pedagógiai
folyamatok
bevonódás
megvalósításába.

4

-

A SZITAKÖTŐ program keretén belül
> Szülői értekezleten tájékoztató a
programról
> A projekt elején és végén kérdőíves
felmérés a telephelyeken dolgozók és a

Új
gyermek
megismerési
módszerek
és
technikák
tanulása, alkalmazása.

Szakmai
munkaközösségek
tudatosabb
bevonódása
a
pedagógiai
folyamatok
megvalósításába.

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése
és operatív irányítása
- A
család
óvoda
kapcsolatának
további
erősítése.

2

9

4

4 N.é

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

szülők körében.
> Az érintett és az érdeklődő szülők a
középső és nagycsoportos gyerekek
részére
szerveződő
gyermekfoglalkozásokon (3 alkalom)
részt vehetnek
> Telephelyenként 6 interaktív workshop
pedagógusok és szülők részére

2

3

4 N.é

2

4

29
Mások stratégiai vezetése és operatív
irányítása
- Mentorálási rendszer kiépítése

és hatékony működtetése

-

Az intézmény stratégiai vezetése és
operatív irányítása

Intézményi
önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott

-

Vezetési kompetenciák
fejlesztése

A gyermekek személyes és
szociális
képességeik
felmérésére
alkalmas
módszerek bővítése.

-

DIDAKTIKA
szakmai
munkaközösség
működtetése a pályakezdő és új pedagógusok,
valamint a minősítési eljárásra készülők
bevonódásával.
ÓVODÁBÓL
ISKOLÁBA
szakmai
munkaközösség beindítása:
az iskolai
beilleszkedést támogató képességterületek
áttekintése, tudásmegosztás.
A vezetők és a vezetői feladatot ellátó
kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés,
megvalósítás,
ellenőrzés-értékelés,
és
korrekciós folyamatokba.
SZITAKÖTŐ
program
folytatása
és
befejezése.
A
tanköteles
gyermek
szociális
kompetenciáinak mérése a pedagógiai
10

3

4

4

3
4

Szabályozó
dokumentumok

A stratégiai dokumentumokban
megjelenített
célok kiemelése - A 2020-2021.
nevelési év Beszámolójára épülő
tartalmak

Kapcsolódó feladatok

Megvalósulás
értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2

3

4 N.é

asszisztensek hatékony bevonásával.

önfejlesztési tervek

~ Erősségek:

-

Fő szabályozó dokumentumaink naprakészsége.
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés.
A szakmatanuló szervezeti kultúra megerősítése ^ ÓVODÁBÓL - ISKOLÁBA szakmai munkaközösség életre hívása és eredményes
működése.
Önértékelési rendszer működtetése
Partneri igény és elégedettség mérések.
Fejleszthetőségek:

-

-

A pedagógusok egymás közötti szakmai kapcsolatait érintő tevékenységek, szabályozottsága, a szabályok betartása: pontos elvárások
tisztázása az intézmény / pedagógusok részéről a szakemberek felé, illetve annak összehangolása a szakmai protokollal, a szak mai
együttműködés pontosítása.
A család - óvoda kapcsolatának további erősítése.

— ’’Fejlesztési irány:

-

Online etikett - NETIKETT - szabályozás további finomítása.
A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek bővítése.
A SZITAKÖTŐ belső továbbképzési program folytatása révén a pedagógus kompetenciák és a család-óvoda kapcsolatának további
erősítése.
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás

Szempont: 1.2. Milyen az intézmény működését irányító éves

Elvárás:A nevelési év végi Beszámoló megállapításai alapján
11

tervek és a beszámolók viszonya? (hogyan épülnek egymásra)

történik a következő nevelési év tervezése.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

A 2020-2021. nevelési év Beszámolójában meghatározott fejleszthető területek és fejlesztési irányok, az ezekre épülő célok és feladatok, és
azok megvalósítás.
Hogyan valósult meg az intézményi járványügyi protokoll?
A kollégák javaslatai a digitális munkarend intézményi alkalmazásának tökéletesítése terén.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok.

A nevelési év kiemelt intézményi céljai összhangban vannak a közoktatással szembeni elvárásokkal:
A 2020-2021. nevelési év Éves Beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából

Munkatervi célok, feladatok

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

(Értékelt területek, megállapítások)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2

3

4 N.é

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - TERVEZÉS

-

A SZITAKÖTŐ belső továbbképzési program
folytatása révén a pedagógus kompetenciák
erősítése és a család-óvoda kapcsolatának
további erősítése a kiemelt célok és feladatok
mentén.

-

A SZITAKÖTŐ belső továbbképzési program
folytatása és befejezése a 2021-2022. nevelési évben.
> A család-óvoda kapcsolatának további
erősítése a kiemelt célok és feladatok
mentén.
> A kora gyerekkori inkluzív oktatást segítő
program folytatása a képzőkkel kialakított
időterv szerint. Lásd: 1 sz. Melléklet.
Célja egy bevált gyakorlatokon alapuló,
hosszú távú inklúziós stratégia kialakítása,
amely a szülők és az óvodapedagógusok
12

2

Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából

Munkatervi célok, feladatok

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

(Értékelt területek, megállapítások)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2

3

partneri viszonyára épít, és több összefüggő
elemből áll: felnőtteknek (szülőknek és
pedagógusoknak)
tartott
interaktív
workshopokból, gyermekfoglalkozásokból
és pedagógusképzésből.
A szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
pedagógiai programcélok megvalósítását támogató
javaslatai:

-

Maria Montessori Szakmai Munkaközösség

-

Kerek évfordulója lesz a Dísz tér óvodánknak és a
Montessori programnak ^ Montessori módszer
népszerűsítése a szülők és a kollégák körében.

2

-

Minőséggondozói- Önértékelési Szakmai
Munkaközösség

-

Új önértékelési ciklus indul a 2021-2022. nevelési
évben ^ Önértékelési terv elkészítése, a rendszer
működtetése.

4

-

Óvodán kívüli óvodai nevelés elméleti háttér és
gyakorlatának felülvizsgálata.

4

-

A törvényi változások folyamatos nyomon követése,
ezek beépítése a dokumentumainkba.

4

-

„Konfliktusmentesen” - a kommunikációs csatornák
összefésülése
intézményi
szinten,
szervezeti
kommunikáció fejlesztése.

2

-

A helyi adottságok még jobb kihasználására lehetne
fókuszálnunk.

4

-

-

Óvodavezetői Szakmai Munkaközösség

Hagyományéltető szakmai munkaközösség

13

4 N.é

Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából

Megvalósulás értékelése

Munkatervi célok, feladatok

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

(Értékelt területek, megállapítások)

1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

-

Környezetvédelmi szakmai munkaközösség

-

Környezeti nevelés szakmai munkaközösség

-

-

-

2

3

-

Jó gyakorlatok megismerése: Szakmai együttműködés
lehetőségei,
szakmai
partnereink
gyakorlati
munkájának bemutatása intézményi helyszínen a
szelektív hulladék felhasználás, fenntarthatóságra
nevelés témakörében.

4

-

Egészségfejlesztési programok szervezése: Családi
egészségnapok

4

-

A kialakult/létrejött
online felületek további
működtetése: Navratil Andrea, Lipinka, Sőnfeld
Mátyás, csoportos meetingek.

4

-

Konfliktusmentes, asszertív kommunikáció szülő pedagógus, pedagógus-pedagógus között; technikák
tanulása ebben a témában, stresszkezelési, megküzdési
technikák megismerése pl. járvány idején

2

-

Óvodapszichológusok intenzívebb
bevonása a
mentálhigiénés helyzetek kezelésébe, és egyéb
munkákba, feladatokba.

4

-

További kapcsolatépítés a Szakszolgálat kollégáival;
személyes kapcsolatok kialakítása.

4

-

Az intézményen belüli
áramlásának jobbítása.

információk

3

-

Beszéljük meg, vagy vezetői utasításban kapja meg

4

Zengővár szakmai munkaközösség

Gyermekvédelmi koordinátorok szakmai
munkacsoportja

Fejlesztő munkacsoport

A szakmai munkaközösségek és munkacsoportok

14

szakmai

4 N.é

Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából

Munkatervi célok, feladatok

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

(Értékelt területek, megállapítások)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

javaslata az óvodán kívüli óvodai nevelés (digitális
munkarend)
intézményi
alkalmazásának
tökéletesítése terén:

-

-

minden óvodapedagógus az útmutatót egy esetleges
újabb digitális munkarend esetén, hogy a telephelyek
között ne legyenek nagy eltérések az óvodán kívüli
óvodai nevelésben.
A szükséges informatikai ismeretek és a szükséges
eszközpark fejlesztése, bővítése
A digitális oktatás-nevelés módszertani kultúrájának
fejlesztése.
Online továbbképzéseken való részvétel, további
informatikai
képzések
szervezése
(digitális
munkarendben jól használható tartalmakkal).
Digitális módszertani és játékgyűjtemény összeállítása
és megosztása egymással (ötletelés)
Etikai kódex felülvizsgálata: online etikett szabályok
beépítése.

2

3

4 N.é

3
3
3

3
2

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - MEGVALÓSÍTÁS
Pedagógus önfejlődési tervek megvalósítása

A tudásmegosztás működtetésében az önkéntesség
központi helyet foglal el. Fontos tudatosítani, hogy a
jövő tanulásának egyik igen fontos színtere a
munkahely lesz, éppen ezért a tudásmegosztás
szervezett és tudatos kell legyen, melynek egyes
tartalmai már a tervezés szintjén megjeleníthetők.

A
COVID-19
járványhelyzettel
kapcsolatos
tapasztalatok és az esetlegesen előforduló panasz

-

-

-

A teljesítményértékelő beszélgetés kiinduló pontja az
írásban is elkészített beszámoló értékelés az önfejlődési
tervek
megvalósításról:
Erősségek,
nehézségek/gyengeségek,
külső
segítségigény
megfogalmazása.
Az önértékelés egyéni eredményeinek intézményi szintű
hasznosítása: tudásátadás, segítségnyújtás egymásnak,
közös önfejlődési stratégiák és gyakorlat meghonosítása
a hasonló problémával küzdő, hasonló önfejlődési utat
kijelölő kollégák között.
Elvárás minden dolgozótól a COVID-19 járványhelyzet
kezelésével kapcsolatos eljárásrendek naprakész
15

4

3

4

Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

eseteket minden esetben célszerű kielemezni, a
tanulságokat levonni és szükség szerint a potenciálisan
érintetteket folyamatosan tájékoztatni.

ismerete, betartása és betartatása.
Tisztázni szükséges a panaszeset fogalmát és tartalmait.
Szükség szerint óvodapszichológusi, szociális segítői
vagy mediátori segítség kérése.
PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - ELLENŐRZÉS-]ÉRTÉKELÉS

Összegzés: Az ellenőrzéseket a kollégák többsége
hatékonynak és eredményesnek tartja.
Egyre
gyakrabban kapnak ellenőrzési feladatokat a szakmai
munkaközösségek vezetői, és a tapasztalatok szerint
jól működött az összmunka a telephely-vezetők és a
munkaközösség-vezetők között.
Önértékelések
- Az önértékelési kiscsoportok együttműködési
lehetőségeinek
további
bővítése
(munkamegosztással,
Drive
felület
alkalmazásával)
- Körültekintő
szervezés
szükséges:
A
munkaerőhiány
nehezíti
az
önértékelés
lebonyolítását

-

2

3

4 N.é

2
4

-

A feltárt hiányosságok gyors és pontos pótlása.

-

Tekintettel arra, hogy a nevelési év során vezetői és
intézményi önértékelésre is sor kerül, telephelyenként
egy-egy pedagógus önértékelését tervezzük.

4

A pedagógus önértékelések eredményeire
alapozott
önfejlődési
tervek
időarányos
megvalósítása.

-

Egyéni és intézményi szinten történő értékelés a
teljesítményértékelés során.

4

A
továbbképzéseken
tanult
ismeretek
gyakorlatba illesztése.
Teljesítményértékelés - a pedagógusok és a

-

A tudásátadó szervezeti kultúra további erősítése.

4

-

-
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

munkájukat segítő alkalmazottak munkájának
ellenőrzése
- Amennyiben valamilyen oknál fogva a jelenléti
lebonyolítás nehézségekbe ütközne, online
formában
valósuljanak
meg
a
teljesítményértékelést
záró
szakmai
beszélgetések.
- Értékelési szabályzat felülvizsgálata

Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése

Csoportnaplók ellenőrzése
- Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok: A
COVID intézkedések kevésbé jelennek meg a
nevelési-tanulási terv tartalmaiban.

-

2

3

3

Alkalmazás: Google Meet: A megbeszéléshez
csatlakozni a következő linkre kattintva lehet:
meet. google.com/kft-wjym-uqo

Teljesítményértékelési
dokumentum
óvodapszichológusi
munkakörnek
megfelelő
adaptációja.
- A Mód-Szer-Tár által kidolgozott dajka és pedagógiai
asszisztens kompetenciák mérésére szolgáló eszköz
kipróbálása,
beépítése
a
teljesítményértékelés
folyamatába.
Pontosan, és aktuális határidőkkel valósuljanak meg az
alábbiak:
- távolmaradási igazolások
- orvosi igazolások
- dátumok, aláírások hiányának pótlása
- lakcímkártya hiány pótlása
- szakértői felülvizsgálat adatainak bevezetése
- Az éves tervben jelenjenek meg markánsabban a
nevelési év kiemelt céljai és feladatai
- Az éves tervben jelenjenek meg markánsabban a
kiemelt figyelmet érdemlő gyermekekkel kapcsolatos
feladatok.
- Érvényesüljön a reflexiók hármas egysége.
- Naprakészség biztosítása az adminisztráció során,

4

-

17

4

3
3
3
3
4
3
3

3
3

4 N.é

Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

Fejlődési naplók ellenőrzése
Az összegző dokumentum elkészítése időigényes,
azonban konkrét tájékoztatást nyújtva a szülők
számára, megfelelően támogatja a családokkal történő
összehangolt fejlesztést.
Gyermekproduktumok ellenőrzése
- A pandémiás helyzetre intézményi szinten nem
volt egységes „eljárásrendünk”: Volt, akinek
nem volt rálátása a gyermeki produktumok
összességére, mert minden alkalommal haza
adták a gyermekek produktumait, volt, ahol
hetente, és volt, ahol havonta, vagy az évvégén
egyben
kapták
meg
a
szülők
a
gyermekmunkákat.
A gyermekek személyiségfejlődését támogató,
környezetvédelem tárgyú MESTERPROGRAM
megvalósításának eredményei
Külső szakmai ellenőrzések - minősítési eljárások
- Minden
minősítési
eljárás
nagyon jó
eredménnyel
zárult
(88%-100%
közötti
eredmények születtek), köztük különösen
büszkék lehetünk a gyakornokainkra, akik
nagyon szép tartalommal töltötték fel a
pedagógiai portfólióikat.
-

A

kollégák

elmondása

szerint

az

-

-

különös hangsúllyal a szülői nyilatkozatokra.
„Régi” napló vezetése során - szükség szerint - a
megjegyzés rovatoknak tartalmaznia kell a szöveges
értékelést is.
Naprakészség.
Esetenként a szülői aláírások pótlása.
Hiánypótlások.
A gyermekek személyi anyagába negyedévenként
kerüljön be egy-egy gyermeki produktum.

2

3

3

3
3
4
3

-

2021. október 30-ig a jogszabályi elvárásoknak
megfelelően szükséges ellenőrizni a Mesterprogram
megvalósítását.

4

-

Minősítési tapasztalatok megosztása a kollégákkal^
igény szerint egyéni és intézményi szinten
segítségnyújtás: motiválás, pedagógiai portfólió
készítése

4

-

DIDAKTIKA szakmai munkaközösség beindítása a

4
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2021-2022. nevelési évben ^ Hatékony támogatás
intézményünkben működő Portfólió műhely,
valamint a Gyakornok - Mentor rendszer
nyújtása.
eredményesen és hatékonyan működött ebben a
nevelési évben is.
A Pedagógiai Programban meghatározott gyermeki A 2021-2022. nevelési év elején tisztázni szükséges a
értékelés működése a gyakorlatban
szabályozást:
> A Fejlődés mutató összesítő adatlap kitöltése a
- A Fejlődési napló használata megkönnyíti a
régi naplót vezetők számára is intézményi
gyermekek jellemzését, és a fogadóórákhoz jó
elvárás.
alapot biztosítva a gyermek fejlesztését
> Az újonnan belépő gyermekek számára már
összehangoljuk a családokkal.
csak a Fejlődés mutató összegző adatlap
- A fejlődés mutató összesítő adatlap a törvényi
kitöltése az elvárás, tehát a kettős vezetést azok
elvárásoknak megfelel, vezetése egyértelmű.
a kollégák élték/élik meg, akik még a régi
o Szülői kérésre nyomtatható, mely a
naplót használják.
későbbiekben
szükség
szerint
Az
Iskola
utca kollektívája szorgalmazza a
csatolható a Szakértői Bizottsághoz,
lehetőségek keresését a digitális formában való
illetve az OH- hoz benyújtásra kerülő
megvalósításra.
kérelemhez.
A fejlődési napló tartalmainak visszacsatolása a
szülők irányába
- A
nevelési
év
során
kialakult
járványhelyzetben összesen 1114 alkalommal
került sor egyéni és csoport szinteken családi
beszélgetésekre.
o Óvodapszichológus,
gyermekvédelmi
koordinátor, vagy a szociális segítő
részvételével
lefolytatott
családi
beszélgetésekre 114 alkalommal került

-

-

Szülői értekezlet céljának tisztázása a szülőkkel.
Kérés a szülők irányába, hogy lehetőleg bekapcsolt
kamerával vegyenek részt online, a személyesebbé
tétel, az egymással való megismerkedés céljából.
A kommunikációs csatornákat ötvözni kell, a
pandémiás helyzettől függetlenül: jelenléti/online.
A pszichológiailag nehezebb esetekben az online
találkozás nehezített volt, ezért javasolt ilyen
19
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Megvalósulás értékelése

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

sor.
A szülők kifejezetten igénylik az online
kapcsolattartási lehetőségeket.
PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - KORREKCIÓ

esetekben
az
(részvételét) kérni.

-

Összegzés: Minden pedagógus feladatot vállalt a
2020-2021. nevelési évre készített Munkaterv
elkészítésében.
- Az SZMSZ munkaköri mellékletét vizsgáltuk
felül, melyet jogszabály változás indokolt. A
munkát nem fejeztük be, azonban jó alkalom
volt arra, hogy a szakmai és működési
folyamatokról
beszéljünk,
tapasztalatot
cseréljünk.
- A nevelési év végéhez közeledve Hőségriadó
tervet
készítettünk.
a
munkálatokba
igyekeztünk bevonni a kollégákat, talán ennek
is volt köszönhető, hogy a forró nyári napokon
a hőséghelyzeteket megfelelően tudtuk kezelni.

-

-

-

óvodapszichológus

3

4 N.é

segítségét

SZMSZ Melléklet: Munkaköri minták újbóli
felülvizsgálata. korrekciója.
Pedagógiai Program felülvizsgálata:
> Az egészséges és kulturált életmódra nevelés
fejezet áttekintése és kiegészítése pl. a
vírusveszélyes időszakok gyermekek irányába
kifejtendő pedagógiai tevékenységekkel, a
diabéteszes gyermekek ellátását biztosító
eljárásrenddel stb.
> A
tehetséggondozás
humán
erőforrás
változásának,
valamint az e területen
bevezetésre kerülő gyakorlat megjelenítése
Házirend felülvizsgálata: Intézményi és csoport
szinteken célszerű lenne a szülőkkel történő online
kommunikációs
formák
Házirend
szintű
leszabályozása (tartalom, forma, etikai normák).
Etikai kódex felülvizsgálata: Online etikett szabályok
beépítése.
Panaszkezelési Szabályzat felülvizsgálata: Tisztázni
szükséges a panasz eset fogalmát és tartalmait.
Önértékelési Program felülvizsgálata: Ötéves
önértékelési terv készítése.
Fejlesztő csoport tagjai számára vezetendő
20
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2

3

4 N.é

dokumentumok felülvizsgálata, módosítása:
> Munkanapló
> Egyéni fejlesztési terv
Hőségriadó terv: Tapasztalatok gyűjtése a szabályozó
dokumentum bevezetéséről, esetleges korrekciók
elvégzése.
Eljárásrend készítése: Diabéteszes gyermekek
óvodai ellátásának eljárásrendje

4

-

A
számok
függvényében
összességében
megállapítható, hogy az elmúlt év eredményeihez
viszonyítva 15% visszaesés tapasztalható, melynek
okait az egyes telephelyek szintjein javasolt kutatni,
orvosolni.

4

-

Célszerű lenne intézményi szinten célzottan több
mérést elvégezni (rövid DIFER)

1

-

Mérési módszer szélesebb körű alkalmazása.

3

-

-

4

4

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS
A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon
követése - A gyermekek értelmi-, beszéd-, hallás-,
látás-, mozgásfejlődésének eredményei
- Szociális képességek: 2019-2020. = 90%
2020-2021. = 73.2% (
16.8%)
- Értelmi képességek: 2019-2020. = 87%
2020-2021. = 72.8% (
14.2%)
- Verbálisképességek: 2019-2020. = 87.6%
2020-2021. = 72.8% (
14.8%)
DIFER- Lovas úton 6 fő tanköteles korú gyermek
fejlettségállapot
mérése
az
iskolakezdéshez
nélkülözhetetlen
készségek
és
képességek
vonatkozásában.
SZOCIOMETRIAI VIZSGÁLAT - Mészáros
utcában 24 fő gyermek vett részt.
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

SZÜLŐI IGÉNY-, ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS
- A járványhelyzeti időszakban megvalósult óvodai
nevelésről
- Minta: Valamennyi szülő/család

-

Pedagógus
elégedettség

kapcsolódó

-

Nyitott nap a leendő szülők számára - Online
Először próbáltuk meg bemutatni online formában az
új szülők számára az óvodát. Mérsékelt részvétel
mellett, eredményesen zárultak ezek az alkalmak,
melyekre online regisztrációs rendszert készítettünk.

-

GYERMEKI IGÉNY-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS

-

KULCSFOLYAMATOK
szabályozottságának
és
mérése.

-

önértékelésekhez

-

14
kulcsfolyamat
alkalmazhatóságának

-

-

A kérdőívek feldolgozására és értékelésére a
Minőséggondozó-önértékelési
szakmai
munkaközösség első foglalkozásán kerül sor: Az
eredmények
ismeretében
fogjuk
leszűrni
a
tapasztalatokat, és amennyiben a járványhelyzet
továbbra is fennáll, átgondolni a kapcsolódó
intézkedéseket, tájékoztatásokat.
Szülők (új szülők) tájékoztatása az önértékelési
kérdőívhez kapcsolódó kérdések szerinti témákban
(Lásd a hivatkozott kérdőíveket az intézményi évindító
csomagban!
Célszerű egy-egy, a telephelyeket bemutató kisfilm
készítése a nevelési év első félévében, melyet az
„óvodakóstoló” időszakában a Fenntartó honlapján
érhetnek el az érdeklődő szülők.
Informatikai kompetencia fejlesztése (MINI tanfolyam
II- n filmkészítés)
Az óvodapedagógusok bevonásával gyermeki igény
elégedettség mérőeszköz elkészítése: @ ©
Célszerű
megvizsgálni,
hogy a szabályozott
folyamatok betartása miért esett vissza 5%-ot
> pontosan
mely
folyamatra/folyamatokra
értendő
> milyen okokra vezethető vissza
> milyen fejlesztésre van szükség?
Kulcsfolyamatainak
áttekintése a megváltozott
jogszabályi környezet tükrében.
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

Egészségügyi vizsgálatok
Sajnálatos, hogy a jelenlegi egészségügyi és
köznevelési szabályozás nem biztosítja az óvodákban a
részleges/célirányos,
vagy
a
folyamatos
gyermekorvosi jelenlétet.

-

-

A védőnőkkel való kapcsolattartást szeretnénk tovább
kibővíteni, erősíteni. Célszerű lenne a gyermekek
óvodába
érkezésekor
a
védőnőkkel
egy-egy
beszélgetés.
Fogászati és szemészeti szűrés visszavezetése
A
szakorvosi
és
védőnői
ellenőrzések
tapasztalatainak visszacsatolása a szülők irányába
> Fejtetvesség esetén hazaadjuk az ágyneműket,
fésűket, és
a váltóruhákat, ugyanakkor fertőtlenítjük
minden alkalommal a játékeszközöket,
plüssállatokat.
> Szülők tájékoztatása a fertőző betegségekről.

2

3

3

A 2021-2022. nevelési évet érintő ágazati jogszabá yváltozásokra és kormányrendelkezésekre alapozottan az
alábbi óvodai alapdokumentumok és szabályozások felülvizsgálata szükséges:
Munkaterv:
- Hangsúlyosan kell, hogy megjelenjenek a tankötelesekkel kapcsolatos fejlesztési és beiskolázási célok és
feladatok, különös tekintettel egy esetleges Home-Office időszakban is megvalósításra váró tartalmakra:
> ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA szakmai munkaközösség beindítása
> PP jogszabályi elvárásokhoz történő igazítása
> Fokozott, célirányos családbevonás
> Házirend módosítása
- Az érintett pedagógusokkal együttműködve az óvodán kívüli óvodai nevelési feladatok újragondolása, a
szabályozottság szükséges korrekcióinak elvégzése. Ezzel összefüggésben a távmunka informatikai
előfeltételeinek újbóli felmérése, dolgozói tesztelése.
> PP és Házirend módosítása
> Informatikai eszközpark bővítése
23
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

-

> Informatikai kompetencia fejlesztésének támogatása
Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje;
> Munkavállalók oktatásának megszervezése a járvány következményeinek kezelésére és felkészítsük a
megváltozott körülmények közötti megfelelő működés biztosítására.

Szervezeti és Működési Szabályzat
- Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek speciális ellátására vonatkozó együttműködés részletei
- Inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő gyermekekre vonatkozó speciális eljárásrend
- Az óvodán kívüli nevelési rend (Home Office) esetére kidolgozott munkaköri leírás-minták,
feladatspecifikációk intézményi szervezeti egységek, közösségek és az intézményvezetés járványügyi
helyzetben történő együttműködése, intézményi védő, óvó előírások kiegészítése a járványügyi prevenció
teendőivel.
- Az elektronikus kapcsolattartás írásban történő intézményi szintű részletes, a járványhelyzet időszakában
alkalmazott kommunikáció szabályozása.
- Nevelőtestületi döntések online meghozatalának szabályozása.

2

3

4
4

4
4
4

4
3

Házirend
- Annak meghatározása, hogy melyek azok a jogok, amelyek gyakorlása a nevelési év első napjához kötött
- 1. sz. Függelék aktuális járványhelyzet szerinti módosítása: „HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI
ELJÁRÁSOK PANDÉMIÁS JÁRVÁNYHELYZETBEN”

4
4

Pedagógiai Program
- Az egészéges életmódra nevelés vonatkozásában a magas telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentésére irányuló teendők rögzítése
- A speciális pedagógiai ellátásra jogosult, a tankötelezettségük megkezdésére halasztást kapott gyermekek
részére biztosítandó, iskolakezdésre felkészítő foglalkozások meghatározása
- Az óvodán kívüli óvodai nevelés pedagógiai tervének elkészítése. Függelék csatolása: „ÓVODÁN KÍVÜLI
ÓVODAI NEVELÉS MEGSZERVEZÉSE A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN.”

4
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Kiemelések ^
a 2020-2021. nevelési év beszámolójából
(Értékelt területek, megállapítások)

Munkatervi célok, feladatok
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok)

Megvalósulás értékelése
1. nem teljesült,
2. inkább nem teljesült, 3.
inkább teljesült,
4. teljesült,
Nem értelmezhető
1

2

3

4 N.é

- Erősségek:
- A fő szabályozó dokumentumok jogszabályi megfelelősége biztosított, módosításra került az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program.
Mindhárom dokumentumhoz szükség szerint Mellékletek/Függelékek kapcsolódnak.
Fejleszthetőségek:
- Várhatóan a 10. pedagógus kompetencia: Informatikai kompetencia fejlesztése.
- A családok bevonása saját gyermekeik óvodai nevelésébe.
- Minőségjavító módszerek és eszközök.
- Működési szabályok további finomítása.
- Tervezési és értékelési dokumentumok elvárás szerinti vezetése.
-^Fejlesztési irány:
- A SZITAKÖTŐ belső továbbképzési program folytatása révén a család-óvoda kapcsolatánaktovábbi erősítése.
- Informatikai eszközpark további fejlesztése.
- Gyermeki igény-elégedettség mérőeszköz kidolgozása, bevezetése.
- Működési szabályok közös értelmezése, felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása: Etikai kódex (Online etikett szabályok beépítése)
Panaszkezelési szabályzat.
A szakmai munkaközösségek és munkacsoportok célkitűzései szervesen kapcsolódtak az intézmény kiemelt céljaihoz és feladataiho z.
A 2020-2021. nevelési év értékelése során az erősségek és fejleszthető területek megtörtént beazonosítása segít ette a 2021-2022. évi munkatervi
feladatok meghatározását, mely az intézmény 2021-2022. nevelési évre készült Munkatervében nyomon követhető. Az intézmény kiemelt
céljainak alappillérei az alábbiak voltak:
- Pedagógiai Program cél-, és feladatrendszere
- Éves Beszámoló 2020-2021.
- Jogszabályi változás

25

Példaként említést érdemlő az ÓVODÁBÓL - ISKOLÁBA szakmai munkaközösség, melyebben a nevelési évben alakult, és melynek
létjogosultságát a PP célokhoz kapcsolódóan az elmúlt évek eredményei, valamint a jogszabályi változások indokolták.
A munkaközösség céljai az alábbi PP célokra épültek:
- Célunk az értelmi képességek fejlesztése: a megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a
kísérletezés, elemzés és érvelés a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező tevékenység, a
megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata a gondolkodás bonyolult képesség rendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az
általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a
tapasztalati és értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során.
- Célunk a segítő életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés
- Célunk, hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők tudásuk legjavát adva, ismereteik folyamatos bővítésével neveljék és
fejlesszék a gyermekeket.
A munkaközösség céljai az alábbiak voltak:
- Óvoda -iskola kapcsolatának erősitése
- Az iskolai beilleszkedést támogató képességterületek áttekintése
- Tudásmegosztás: Gyermek megismerési technikák, fejlesztési tartalmak
- A Fejlődési napló magabiztos vezetésének támogatása
A Fejlesztő munkacsoport tagjai is kiemelten figyeltek a tanköteles korú gyermekekre, ugyanakkor a munkaközösség gyógypedagógus és
pszichológus tagjai előadásokkal és tanácsokkal segítették a kitűzött célok és feladatok megvalósítását. Az előadások témái a nevelési év elején
kerülnek meghatározásra, célja pedig a tudásmegosztás, tudás rendezés volt.
Szakmai munkaközösségek és munkacsoportok javaslatai - A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi PP- célokra fókuszáljunk

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében
-

Óvodavezetői
-

„Konfliktusmentesen” - a kommunikációs
csatornák összefésülése intézményi szinten
Szervezetfejlesztés - csapatépítés;
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-

Szabályozási kérdéskör.

-

Telephelyi szinteken javasolt.

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében

-

-

-

-

Minőséggondozó - Önértékelési

-

közösségépítési vezetői feladatok (fluktuáció, a
sok új kolléga integrálása kapcsán)
Új kollégák képzése a programspecifikumok
tükrében.
Új kollégák ellenőrző látogatása, integrálása
Az óvodatitkárok közötti arányos
munkamegosztás; mindenkinek legyen ismerete a
különböző feladatok elvégzésének menetéről.
Vezetői utánpótlás
Gyakornokok bevonzása, itt tartása.
A DIOO program kitalálójával szakmai
megbeszélés; informálódás a programról.
A nem
magyar anyanyelvű gyermekek
fejlesztése a magyar nyelv elsajátításának
megsegítése céljából.
Gyermek elégedettségi mérőeszköz megalkotása
A pandémia elmúlt 2 éve miatt: Ez idő alatt a
szükségesnél és a megszokottól kevesebb
személyes kapcsolatunk volt a szülőkkel, ezért
fontos volna, ha újra nagyobb hangsúlyt tudnánk
fektetni a szülőkkel való együttműködésre: a
szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása
az óvodai nevelés / fejlesztési folyamatában.
A hátrányokkal küzdő gyermekeik és családjaik
segítése.
A mozgás-egészséges életmód - táplálkozás
koherenciája.
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-

Telephelyi szinteken javasolt.

-

DIOO
https://www.youtube.com/watch?v=7XFOUAdqHmU

-

Elmaradt feladat pótlása.

-

Kiemelt cél és feladat továbbra is!

-

A
nevelési
és
tanulási
készítésénél fontos szempont.

tervek

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

-

-

-

-

Óvodából - Iskolába

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében

-

-

Fiatal kollégák bevonása a feladatokba. Talán
lehetne frissíteni a tagokat. Természetesen abban
az esetben, ha a humán erőforrás ezt lehetővé
teszi.
Adminisztráció
csökkentése:
a
csoportbeszámolót is gondoljuk át. Pl.: azokat az
adatokat, amelyeket az óvodapedagógusok is úgy
kapnak meg e-mailben, ne szerepeljen a
beszámolóban, hiszen az már megvan (kétszer
dolgozunk).
Integráció: jobban vegyük figyelembe, hogy az
integrált gyermek fejlődéséhez tudjuk- e
biztosítani
a
feltételeket.
Pl.:
Tudjuk-e
hatékonyan
fejleszteni
a
hallássérült
kisgyermeket a legnagyobb létszámú csoportban
a pedagógusok ilyen irányú előismerete nélkül?
(Toldy: Maci kiscsoport)
Elméleti
ismeretek
gyakorlatba
való
megvalósítása ^ tudásmegosztás a heti
nevelőtestületi értekezleteken.
Tehetségígéretes gyermekek fejlesztése.
Iskolába lépés megkönnyítésének lehetőségei
A bezárások okozta problémák felvetése,
megoldási lehetőségek keresése
A PP-ben és Házirendben szereplő jutalmazásbüntetés témakör átgondolása, megbeszélése

A 2022-2023. nevelési évben középső/vegyes
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-

Vezetői támogatást élvező javaslat.

-

A tudatos értékelés és tervezés egyik
elengedhetetlen feltétele a mérési
eredmények ismerete, ami nem csupán
adminisztrációs teendő, mint inkább
felelősségteljes pedagógiai feladat.

-

Tervezése vezetői kompetencia.

-

Intézményi szinten javasolt terület.
Munkaközösségi tagok kompetenciája.
Munkaközösségi tagok kompetenciája

-

Javasolt a téma munkaközösségi,
nevelőközösségi,
majd
szülői
értekezleteken történő feldolgozása.

-

Nevelőtestületi döntést igénylő javaslat.

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

DIDAKTIKA
Tervezés,
megvalósítás, értékelés

-

KÖRNYEZETVÉDŐ- a Nyárs
utcában

-

NÉPHAGYOMÁNYÉLETETŐ
- az Iskola utcában

-

KÖRNYEZET
MEGISMERÉSÉRE
NEVELÉS- a Toldy Ferenc
utcában

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében
csoportokban dolgozó kollégák részvétele
javasolt a még inkább tudatosabb tervezés miatt.
Hogyan lehet motiválni a kollégákat a portfolió
írására?
Támogató, ösztönző viszonyulás a minősítésen
résztvevőkhöz.
Az
ökológiai
lábnyom
egy
másfajta
gondolkodásnak a kialakítása az ember életében
nem kezdődhet elég korán.
Továbbra is a környezettudatos magatartás
kialakítása és erősítése.
Élettisztelet, hagyományőrzés átmentése a
jövőbe.
Komposztáló kialakítása.
Amennyiben a járványhelyzet megengedi BKV
közlekedéssel a Tigris és a Mészáros utcai
gyermek és pedagógusok bevonása a közös
kirándulásba.
Pompás Napok módszertani tematika folytatása.
Kézműves továbbképzéseken való jelenléti
részvétel.
Madárbarát kert kiegészítése a Madárovi
programmal.

-

Iskolakert program megvalósítása.

-

Gyermekközpontúság.

-

Család óvoda kapcsolata, családok bevonása több
alkalommal.
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-

Beszéljünk róla, illetve ötleteket várok!

-

Természetes kell, hogy legyen.

Munkaközösségi tagok kompetenciája.

-

Programspecifikus képzések.

-

Óvodakert „kezdő”
jelentkezés lezárult.

kategóriában

a

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

-

Környezetünk védelme.

-

Fenntarthatóság,
energiatakarékosság,
környezetvédelem.
Technikai dolgozók bevonása a munkaközösségi
célok megvalósítása érdekében.
Cinke odú ismételt kihelyezése, zöld napok, fa
ültetés, iskolakert program folytatása.
Több
múzeumpedagógiai
foglalkozás
tervezésével (lehetőleg “workshop” tartalommal)
színesíthetnénk a Zengővár Munkaközösség
életét.
Egy-egy munkaközösségi foglalkozás (gyermeki
produktummal
mérhető)
eredményeinek
megbeszélése, tapasztalatok megosztása (vagy
ugyanolyan
technikák,
módszerek
kipróbálásával, vagy különböző technikák
alkalmazásával)
Dalanyagok ötlettárának bővítése. Jelentősen
több gyakorlati lehetőség biztosítása az elméleti
háttér mellett.
Kerek évfordulója (70 év) lesz óvodánknak és a
Montessori (30 év) programnak ^ Ünnepség
szervezése.
További kapcsolódási pontok keresése a
tematikus terveinkhez.
Külső kapcsolatrendszer továbbfejlesztése.
SNI,
BTM
gyermekek
integrálásának
módszertani
megsegítése
(szakemberek

-

ZENGŐVÁR - a Lovas úton

-

MARIA MONTESSORI- a
Dísz téren
GYERMEKVÉDELMI
KOORDINÁTOROK
MUNKACSOPORTJA

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében

-
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-

Vezetői, nevelőközösségi kompetencia.

Programspecifikus tartalmak.

-

Munkatervi szinten konkrét időpont
meghatározása szükséges.

Releváns tartalmi javaslatok.

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

-

-

FEJLESZTŐ
SZAKMAI CSOPORT
gyógypedagógusok
és
pszichológusok

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében

-

-

bevonásával).
A háború sújtotta ukrán gyermekek megjelenése
a közösségben.
A gyermekvédelmi feladatok igencsak előtérbe
kerültek. Sokat járunk rendőrségre, bíróságra.
Írjuk a jelzőlapokat a Gyermekjóléti Központ
felé. Kiemelten kell foglalkoznunk ezekkel a
következő évben. Keresni segítő szakembereket,
akik tudásukkal, tapasztalatukkal levesznek egy
kis terhet a vállainkról.
Aktívabb
részvétel
a
munkacsoport
foglalkozásain.
Új gyermekvédelmi koordinátor kinevelése.
Pompás Napok továbbképzés minden fejlesztő
részére.
Autizmussal kapcsolatos továbbképzés, akár az
autizmus alapítványnál, akár a Vadaskert
szervezésében az 1 napos, rövid tréningek
formájában.
Fejlesztőeszközök
biztosítása:
Fejlesztő
eszközök rendelése során az igényelt eszközöket
kapjunk meg, vagy esetleg egy keretet kapjunk
kézhez és intézhessük a beszerzést. Nyomtatási
lehetőség biztosítása az óvodákban.
Fejlesztő foglalkozások figyelembevétele a
tornaterem beosztása során.
Munkakörök tisztázása, a pontos elvárások
tisztázása az intézmény, pedagógusok részéről a
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-

Javaslatokat, és a
jelentkezőket várok!

feladatellátásra

-

Lehetőség szerint a vezetői támogatás
biztosított.

-

Egyeztető megbeszélés szükséges.

-

Szabályozás
és
szükség
szerint
egyeztető megbeszélés szükséges.

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

GYAKORNOK-MENTOR
szakmai munkacsoport

Ajánlások, megjegyzések

A 2022-2023 nevelési év tervezése során az alábbi
célokra és feladatokra fókuszáljunk - Javaslatok a
szakmai munka eredményesebbé tétele tekintetében

-

szakemberek felé, illetve annak összehangolása a
szakmai protokollal, valamint a szakmai
együttműködés pontosítása.
Fontos lenne hangsúlyozni a kölcsönösséget a
szakmai együttműködés során.
Több lehetőség a szakmai tapasztalatcserére a
telephelyek pedagógusai között.
Az írásbeli feladatok elkészítéséhez nagy
segítség
lenne
elkészült,
mintaértékű
dokumentumok megtekintése (pl. elkészült
gyakornok-mentor napló).

£
-

Szükség szerint egyeztető megbeszélés
szükséges.

-

A gyakornokok
számára
nyitott
valamennyi önértékelés.
Javasolt tartalom: MENTOROK
TEVÉKENYSÉGÉNEK
TÁMOGATÁSA. Segédanyag a
köznevelési intézményekben dolgozó
pedagógusgyakornokok mentorainak

-

https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/mentori segedl
et.pdf

Utolsó letöltés: 2022.08.04.

~ Erősségek:
- Tehetségfejlesztő szakvizsgával rendelkező kollégák száma (3 fő).
- Montessori pedagógiai módszerek alkalmazása a Dísz téri telephelyen.
- Pompás Napokmódszertani tematika ismerete és alkalmazása az Iskola utcában.
- Fokozott hangsúly helyezése a tanköteles korú gyermekekre ^ PP módosítás új tartalma (célirányos foglalkozások), Óvodából-Iskolába
szakmai munkaközösség eredményes működtetése.
Fejleszthetőségek:
- Informatikai ismeretektovábbi elmélyítése.
- Fokozott hangsúly helyezése a tanköteles korú gyermekekre ^Család óvoda kapcsolatának további erősítése.
- Feladatok elosztása, delegálása.
- Tehetséggondozás.
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-

Gyermekvédelmi munkacsoport erősítése.
Montessori pedagógia további népszerűsítése.
Pompás Napok módszertani tematika megismerése, alkalmazása a pedagógusok és a munkájukat segítők minél szélesebb körében.

— *”Fejlesztési irány:
- Szervezetfejlesztés-csapatépítés a telephelyek szintjén.
- A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvodai nevelés / fejlesztési folyamatába, saját gyermekeik óvodai nevelésébe és a
közösség életébe.
- Fiatal kollégák bevonása a feladatokba
- Informatikai kompetencia fejlesztés további támogatása egyéni és telephelyi/intézményi szinten.
- A tehetséggondozás intézményi szinten történő gyakorlatának átgondolása, szabályozása, a 2022 -2023. nevelési év második felétől annak
bevezetése/kipróbálása.
- A Gyermekvédelmi munkacsoport tagjainak frissítése, utánpótlás biztosítása.
- Montessori évforduló/megemlékezés megszervezése.
- Pompás Napok módszertani tematika népszerűsítése intézményi szinten.
- A nevelés-tanulás tervezése és megvalósítása során a környezettudatos magatartás kialakításának és erősítésének fókuszba
helyezése.

Javaslatok az óvodán kívüli óvodai nevelés (digitális munkarend) intézményi alkalmazásának tökéletesítése terén

Ssz.

^ Munkaközösségek,
munkacsoportok
-

1

Óvodavezetői Szakmai
Munkaközösség

-

Javaslatok az óvodán kívüli óvodai nevelés (digitális munkarend) intézményi
alkalmazásának tökéletesítése terén?
Jól működött, ennek ellenére a személyes jelenlétet helyezném előtérbe, amennyiben a
vírushelyzet ezt megengedi.
Szükséges az infokommunikációs eszközöket folyamatosan fejleszteni, bővíteni.
Tanfolyamokat szervezni. Akár házon belül is. Pl: word kezelés, excel táblázat kezelés,
ppt készítés stb.
Az etikett átbeszélése, útmutatás adása. Szülőkkel való kapcsolattartás fórumai: hogyan és
miket??
Óvodai informatikai hálózat megfelelő működtetése: @btovi.hu címek hatékony
használata, pedagógusi és a csoportos levelezés javasolt kizárólag ezen a fórumon.
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Ssz.

3

^ Munkaközösségek,
munkacsoportok

Javaslatok az óvodán kívüli óvodai nevelés (digitális munkarend) intézményi
alkalmazásának tökéletesítése terén?
-

Bevált az online módon való működtetés, tartsuk meg az online formát, amikor lehet.

-

„Nekem nehézséget okoz, hogy otthon nincs gépem, így e téren a fejlődésem is megrekedt
egy szinten. Jó lenne csoportonként egy gép, ahol minden adat elérhető lenne egy helyen.”

-

Csoportnaplók és fejlődési naplók digitalizálása.

-

Online etikett szabályok beépítése.

-

Bevált az online módon való működtetés, kapcsolatrendszer erősítése érdekében
hasznosabb a jelenléti munka

Óvodából-Iskolába szakmai
munkaközösség

-

Bevált az online módon való működtetés.
Az online formát tartsuk meg témákhoz illeszkedően vagy szükség esetén.

DIDAKTIKA - Tervezés,
megvalósítás, értékelés szakmai
NÉPHAGYOMÁNYÉLETETŐ
Szakmai Munkaközösség - az
Iskola utcában
Környezeti nevelés szakmai
munkaközösség
ZENGŐVÁR Szakmai
Munkaközösség - a Lovas úton

-

Használható alkalmazások telepítése a laptopokra.

-

Eredményesebb a jelenléti munka folytatása.

-

Pedagógusok informatika kompetenciafejlesztése.

-

Online workshopokon való részvétel.

Minőséggondozó- Önértékelési
Szakmai Munkaközösség

4
Gyermekvédelmi munkacsoport
5

6.
7.
8.
9.

~ Erősségek:
- Bevált az online módon való működés.
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1- Fejleszthetőségek:
-

Infokommunikációs eszközök folyamatosan fejlesztése, bővítése.

— ’’’Fejlesztési irány:
- Infókommunikációs eszközpark és a pedagógus informatikai kompetencia tervszerű és hatékony fejlesztése.
- Az online formát tartsuk meg témákhoz illeszkedően vagy szükség esetén._____________________________
Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Szempont: 1.3. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

Elvárás: Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az
intézményben belső ellenőrzést végeznek.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

A nevelési év során végzett belső ellenőrzések területei, konkrét tapasztalatai:
Milyen belső ellenőrzésekre került sor a 2021-2022. nevelési évben, és milyen eredménnyel?
A pedagógus önértékelések egyéni eredményeire alapozott intézményi szinten is megjelenített eredményei
Vezetői önértékelés eredményei (amennyiben aktuális)

-

Intézményi önértékelés eredményei (amennyiben aktuális)
Teljesítményértékelés eredményei
Milyen külső szakmai ellenőrzés / minősítés érintettjei voltak a kollégák 2021-2022 nevelési évben és
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

-

milyen eredménnyel?

BELSŐ ELLENŐRZÉSEK - AZ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

1.

PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS - A pedagógusok szakmai feladatellátásának ellenőrzése

Az eredetileg betervezett 8 pedagógus önértékelés közül - az eredeti tervezés korrekcióját követően - összesen 4 pedagógus önértékelésére került
sor.
Valamennyi pedagógus önértékelés számos tanulsággal is járt. Az egyik legfontosabb tanulság az volt, hogy - mivel értékes pedagógiai
tevékenység folyik az intézményünkben - nagyon sokat tanulhatunk egymástól. A másik nagyon fontos tanulság az önértékelési folyamat
szabályozottságának hiányosságaira, finomra hangolására hívta fel a figyelmünket.
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Az önértékelések eredményeire épült önfejlődési tervek pontos tartalmait a beszámoló az intézményi összegzés kapcsán lentebb tartalmazza. Az
önértékelések eredményeire alapozott önfejlődési tervek időarányos megvalósulásáról - a pedagógusok éves beszámolóinak tartalmai alapján - a
telephely vezetők SWOT- analízis módszer alkalmazásával összegző értékelést készítettek.

A pedagógus önértékelések pedagógiai eredményei
- Erősségek:
- Kiegyensúlyozott légkör és a szabad játék túlsúlyának érvényesítésére való pedagógusi törekvés
- Komplexitás érvényesítése a nevelés-tanulás folyamataiban
- A tervezés során fontos szempont a tevékenységre épülő tanulás
- Kreativitásra nevelés a különböző tevékenységek során
- Szociális képességek fejlesztése
Fejleszthetőségek:
- Tudatosabb egyénre szabott tervezéssel az SNI és BTMN gyerekek nevelésének hatékonyabb támogatása
—’"’Fejlesztési irány:
- Egyéni igények (BTMN) megjelenítésére - a pedagógus a gyermek ismereteire legyen figyelemmel az írásbeli tervezése során
- IKT kompetencia további fejlesztése, a nevelés-fejlesztés során való alkalmazása
Az önértékelési folyamattal kapcsolatos tapasztalatok összegzése
~ Erősségek:
• Megfelelően tervezett és jól szervezett
• Szervesen be tudjuk építeni a gyakornokok mentorálási rendszerébe
• Gyakorlatias és pozitív tapasztalatszerzési lehetőségeket nyújt
• A dokumentációs rendszer összefüggéseinek és tartalmainak tudatosítása
• Önértékelési és rendszerlátó képesség fejlődése
• Jó alapot szolgáltat a pedagógiai portfolió elkészítéséhet és a minősítési eljáráshoz
Fejleszthetőségek:
• Az önértékelési kiscsoportok együttműködési lehetőségeinek bővítése (munkamegosztás)
• Az önértékelés során feltárt kapcsolattartási hiányosságok megszüntetése
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•

A telephely vezetők intézményi szintű értékelése

— ^Fejlesztési irány:
- A pedagógusok és a gyógypedagógusok / pszichológusok közötti kapcsolattartás szabályozása
- Új dolgozókkal az önértékelési/értékelési szabályzat megismertetése, közös értelmezése
- Önfejlődési tervek telephely-vezetők általi folyamatos nyomon követése, szükség szerinti támogatása
- A telephely-vezetők intézményi szintű önértékelési rendszerének kidolgozása

2.

VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS

Vezetői önértékelésre intézményünkben már negyedik alkalommal került sor. Ezúttal Katinszki Ferencné intézményvezetői megbízásának
negyedik évében folytattuk le az értékelést, melynek eredményeit a vezetői értékelés dokumentumai alapján kívánunk bemutatni.
A vezetői önértékelés összegző értékelését a beszámoló 2. sz. Melléklete tartalmazza: Vezetői önértékelés - Összegző értékelés. Katinszki
Ferencné intézményvezető. 2021-2022.
—“"A vezetői önértékelés eredményeire alapozottan az alábbi területekre készültek (erősség alapú) fejlesztési tervek:
-

3.

A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők tudatos megsegítése a BTMN és SNI gyermekek nevelésében
A fejlesztő csoport tagjaival való együttműködés tárházának további bővítése, különös tekintettel a tehetségígéretes gyermekek
fejlesztésére
A családokkal való kapcsolattartás lehetőségeinek bővítése, és a kapcsolattartás további finomítása az online térben (a PP 1. sz. Függelék
módosítása során elkészült.)

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Intézményi önértékelésre intézményünkben a külső szakmai ellenőrzést megelőzően második alkalommal került sor, ezúttal Katinszki Ferencné
intézményvezetői megbízásának negyedik évében.
Az intézményi önértékelés eredményeit az értékelés dokumentumai alapján:
Dokumentumelemzés:
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-

A PP az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásokhoz és más jogszabályi elvárásokhoz kapcsolódóan

-

tartalmazza az intézmény specialitásait, az intézményben folyó nevelő-fejlesztő munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait és
eljárásait oly módon, hogy a rendelkezésre álló humán és infrastrukturális feltételeket számításba veszi.
Az SZMSZ a jogszabályi elvárásoknak megfelelve kapcsolódik a PP tartalmaihoz, a rögzített hatás és jogkörök egyértelműek, az
információátadással, belső és külső tájékoztatással kapcsolatos szabályokat rögzíti.
Az Éves Beszámolók és Munkatervek tartalmi kapcsolódása nyomon követhető.

-

A Továbbképzési Program és Beiskolázási Terv koherens a Pedagógiai Programmal.

-

A mérési és értékelési eredmények évente megjelenítésre kerülnek, a változás / tendencia kimutatható

-

A pedagógus önértékelések eredményei függvényében készült önfejlődési tervek nyomon követése az évenként lebonyolított
teljesítményértékelés megtörtént. Az egyéni eredmények intézményi szintű összegzése jó alapul szolgál az évenként kijelölésre kerülő
fejlesztési irányok meghatározásában.

-

Az előző intézményellenőrzés során kijelölt fejlesztési irányok egy kivétellel relevánsnak bizonyultak és megvalósultak.

Kérdőíves felmérés az intézményi és vezetői önértékelés keretében - A pedagógusok elégedettsége
Átlagos elégedettség: 94%

Kiemelkedő területek:
- A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget. 95%
- A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a gyermekeket, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi
fejlődésükkel. 96%
- Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy az adott értékrendet, kövessék, a hozzá
kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel megélik. 100%
- Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső
továbbképzésekkel. 97%
- Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban:
a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken alapul. 98%
- A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését. 98%
- Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek. 100%
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1- Fejleszthetőség
•

Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 74%

■^^Fejlesztési irány:
• A tehetséggondozás intézményi szinten történő gyakorlatának átgondolása, szabályozása, a 2022 -2023. nevelési év második felétől annak
bevezetése/kipróbálása.
Kérdőíves felmérés az intézményi és vezetői önértékelés keretében - A szülők elégedettsége
Átlagos elégedettség: 90%
~ Kiemelkedő területek:
- Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését. 95%
- Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá
kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel megéljék. 96%
- Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat. 95%
í- Fejleszthetőség
-

Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 84%

-*”Fejlesztési irány:
- A tehetséggondozás intézményi szinten történő gyakorlatának átgondolása, szabályozása, a 2022 -2023. nevelési év második felétől annak
bevezetése/kipróbálása.
Interjú az intézményi önértékeléshez - A pedagógusok képviselőivel
-

A csoportos interjúra 2021. december 9-én, csütörtökön 8:00-11:00- óráig online formában került sor.
Adatokat szolgáltató pedagógusok köre: Minden telephelyről, valamint a Fejlesztő csoportból egy-egy felhatalmazott pedagógus vett
részt.
Az interjútervet előre megosztottuk valamennyi kollégákkal, egyrészt, hogy tájékozottak legyenek, illetve, hogy célirányosan tudjatok
segíteni a csoportos interjún részt vevő kollégának.
A jelenlévő szülők nyitottak, és aktívak voltak, válaszaikat a Jegyzőkönyv tartalmazza.
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A jelenlévők hozzájárulásával készült képernyőfotók:

Interjú az intézményi önértékeléshez - A szülők képviselőivel
-

A csoportos interjúra 2021, december 1-jén szerdán 16:30-18:00- óráig online formában került sor 14 delegált szülő részvételével, melyen
részt vettek az intézmény vezetői is.
Tájékoztató jelleggel, a felkészülést segítendő előre megosztottuk a szülőkkel a csoportos interjú tervezett kérdéseit, majd ezek mentén
haladtunk.
A jelenlévő szülők nyitottak, és aktívak voltak, válaszaikat a Jegyzőkönyv tartalmazza.
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A jelenlévők hozzájárulásával készült képernyőfotó:

Az intézményi önértékelés eredményeire alapozott intézkedési tervek területeinek meghatározására a 2022-2023. nevelési évet indító
nevelőtestületi tanácskozáson kerül sor.
—’"’Javasolt fejlesztési irány:
- A tehetséggondozás intézményi szinten történő gyakorlatának átgondolása, szabályozása, a 2022-2023. nevelési év második felétől annak
bevezetése/kipróbálása.
4.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - A pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak munkájának ellenőrzése

Az intézményi szabályozásnak megfelelően ebben a nevelési évben is sor került a pedagógusok és a munkájukat segítők (teljes alkalmazotti kör)
teljesítményértékelésére. A nevelési év elején a pedagógiai munkát segítő kollégák (pedagógiai asszisztensek és dajkák) a Munkaterv
mellékleteként megkapták a módosított értékelési szempontokat (értékelési eszközt), melynek gyakorlati alkalmazásához a Mód-Szer-Tár
műhelyfoglalkozásain szakmai támogatást is kaptak. A már kialakult szokás-, és szabályrend szerint a személyes értékelő beszélgetésekrea
munkafeladatok torlódása miatt csak részben került sor minden telephelyen, azonban pótlásuk a 2022-2023. nevelési év elején javasolt.
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Ugyancsak fontos, hogy az új dolgozók már a nevelési év elején tájékoztatást kapjanak a teljesítményértékelés szabályozásáról, ezen belül az
értékelési szempontokról, melyek a pedagógus kompetenciák vonatkozásaiban többnyire lefedik a szakmai és szervezeti elvárásainkat.

" Erősség:
- A telephelyi összegző beszámolók többnyire személyre szólóan tartalmazzák az ön-, és vezetői értékelésre alapozott teljesítményértékelés
eredményeit, melyek a szakmai-módszertani területek széles tárát tartalmazzák.

-

Fejleszthetőség:
Javasolt az erősségekre alapozott tudásmegosztás, melynek motorjai a telephelyi szintű rálátásnak köszönhetően a telephely-vezetők kell,
hogy legyenek.

— *”Fejlesztési irány:
- IKT kompetenciafejlesztés: Információ-kommunikációs technológiákra épülő alkalmazások, eszközök, digitális tartalmak megismerése,
lehetőség szerinti használatuk, célszerű és kritikus alkalmazásuk megismerése/ gyermekekkel történő megismertetése.
- SNI és BTMN gyermekek csoportba való beilleszkedésének és fejlesztésének megsegítése, a fejlesztésének tudatos támogatása érdekében
a pedagógusok és a gyógypedagógusok/pszichológusok közötti szakmai kapcsolat további erősítése.
A teljesítményértékelési folyamattal kapcsolatos tapasztalatok összegzése

~ Erősség:
- Értékelési szabályzat szempontrendszere szerint - önértékelésre alapozottan - kerül lebonyolításra.
Fejleszthetőségek:
- A pedagógiai munkát segítő kollégák teljesítményértékelésének támogatása ^ a technikai dolgozók esetében a jobb értelmezés érdekében
szükség szerint vezetői/óvodapedagógusi megsegítés lenne indokolt a kitöltésben (a segítő táblázat nem minden esetben érte el a célját,
nem tudták a segédeszközként megfelelően használni).
- A telep hely-vezetők vezetői teljesítményének értékelése.
-^Fejlesztési irány:
- Értékelési szabályzat felülvizsgálata: A telephely-vezetők vezetői teljesítményének értékelő eszköz-, és gyakorlatkorrekciója.
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5. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓK ellenőrzése
A nevelési év során (a szorgalmi időszakban) vezetői szinten összesen 250 alkalommal került sor e pénzügyileg is nagyon fontos
tanügyigazgatási dokumentum ellenőrzésére. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, ebben a nevelési évben is havonta került sor az
értékelésre melyet Katinszki Ferencné intézményvezető és Mártonné Ruzsák Tímea végeztek el. Bár az ellenőrzések tapasztalatai pozitív
irányúak, az értékelés eredményei az alábbiak szerint foglalhatók össze:

" Erősség:
- Alapvetően és mérhetően javuló tendenciát mutatnak a felvételi és mulasztási naplók ellenőrzési tapasztalatai. Egyre kevesebb a
hiányosság és a hibák előfordulása, melyet minden bizonnyal a napló formai megjelenítése is elősegít.
Fejleszthetőségek:
- Elvárás minden óvodapedagógus részéről, hogy pontosan, és az aktuális határidőkkel valósuljanak meg az általában előforduló
hibák/hiányo sságok:
• távolmaradási kérelem/igazolások az aktuális időpont/időtartamot megelőző kitöltése a szülő által
• orvosi igazolások
• dátumok, aláírások hiányának pótlása
• lakcímkártya hiánypótlása
• szakértői felülvizsgálat adatainak bevezetése
• a hétvégi napok pontos jelzése
• oktatási azonosító hiánya
- A Gyógypedagógiai munkanapló korrekciója: Szükséges valamennyi fejlesztésben részesülő gyermek aktuális és tényleges jelenlétének
pontos nyilvántartása
- Pszichológiai munkanaplókorrekciója: Szükséges valamennyi fejlesztésben részesülő gyermek aktuális és tényleges jelenlétének pontos
nyilvántartása
-^Fejlesztési irány:
- A Gyógypedagógiai és Pszichológiai munkanaplók korrekciója a jelenlét/távollét naprakészségének követhetőségével.
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6. CSOPORTNAPLÓK ellenőrzése
A pedagógiai tervezés csoportszintű tervezési és értékelési dokumentumainak ellenőrzésére a nevelési év folyamán összesen 46, ebből 4
alkalommal a pedagógus önértékelésekhez kapcsolódóan a Gyógypedagógiai munkanaplótartalmi és formai megfelelőségének ellenőrzésére
került sor.

- Erősségek:
- Pedagógiai portfolió készítését támogató tartalmi felépítés
- A nevelési és tanulási tartalmak összhangban vannak a PP célokra épülő kiemelt nevelési célokkal és feladatokkal
Fejleszthetőségek:
- A jó gyakorlatok és az innovációk (pl. továbbképzésen tanult ismeretek / tapasztalatok), és azok bevezetési tapasztalatainak megjelenítése
- Naprakészség biztosítása
o Megjegyzés (Kiemelés a telephelyi összegzések közül): A szervezet állapota - „Tavaszi nagytakarítás” „Lomtár: Részletesen előre
tervezni a naplót (utólag hitelesebb és hatékonyabb lenne vagy lehetne csak személyre szabni, mert van, akit valóban a precíz
előtervezés visz előre, ellenben van, akit ez hátráltat.) ”
- Tartalmi megfelelőség
- A reflexió hármas egységének érvényesítése
-*”Fejlesztési irány:
- Az értékelések (nevelési terv, tanulási tervekre történő reflexiók) koherenciájának biztosítása a tervezés során
- Érvényesüljön a reflexiók hármas egysége

7. FEJLŐDÉSI NAPLÓK - EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK ellenőrzése
A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követését regisztráló Fejlődési naplók ellenőrzésére a nevelési év folyamán (az egyes csoportokat
érintően) összesen 47 alkalommal került sor. A pedagógus önértékelésekhez további 4 ellenőrzés kapcsolódott, mikor az elvárásrendszer alapján
kerültek értékelésre a gyermekek fejlődésállapotát rögzítő naplók, valamint az önértékelésre kijelölt gyógypedagógus által vezetett
Egyénifejlesztési tervek.
Második éve felmenő rendszerben alkalmazzuk a módosított Fejlődési naplónkat, melynek kötelező tartalmai között helyet kap a félévenként
kitöltendő és a szülői ház irányába visszacsatolandó Fejlődés mutató összegző adatlap, mely dokumentumot a még használatban maradó régi
értékelési dokumentumokhoz is csatolni kell.
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Az összegző dokumentum konkrét tájékoztatást kíván nyújtani a szülők számára, és megfelelően kívánja szolgálni a gyermek összehangolt
fejlesztését a családjaikkal.
A Pedagógiai Program az alábbiak szerint került kiegészítésre:
A Szakértői Bizottság szakvéleményében meghatározott fejlesztési területek alapján, a segítő szakemberekkel (gyógypedagógus, pszichológus,
utazó gyógypedagógusok) együttműködve készíti el az óvodapedagógus az egyéni fejlesztési tervet, amely az érintett gyermek fejlődési
naplójában kerül elhelyezésre.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza:
- a fejlesztendő területeket
- a tevékenységet, amelyet az óvodapedagógus felajánl
- az eszközöket
- a foglalkoztatási formát
- a fejlesztés gyakoriságát, időpontjait
- a fejlesztés kimenetelét (fejlődés, stagnálás, visszalépés...)
Az egyéni fejlesztési tervekre alapozott fejlesztés eredményeiről az óvodapedagógus és a gyógypedagógus szükség szerint, de legalább
negyedévenként konzultáció formájában egyeztet.
A Fejlődési napló - A PP-ben szabályozott módon - tartalmazza azon SNI és BTMN gyermekek gyógypedagógus által készített féléves
értékeléseit is, akikkel a nevelési év során fejlesztőként kapcsolatba kerül.

~ Erősségek:
- A gyermekek fejlődés állapotát regisztráló naplók vezetése többségében megfelelt intézményi elvárásoknak.
- A bejegyzések tükrözik a gyermek fejlettségi állapotát.
- Fejlődést mutató összesítő adatlap nagyban segítette a szakszolgálati beutalók, valamint a további egy év óvodai nevelés igényléséhez
szükséges szülői kérelmekhez csatolandó óvodai szakvélemények elkészítését.
- A hatékony időbeosztás egyre jobban megvalósul a fogadóórákon, melynek egyik alapja a Fejlődési napló.1
1- Fejleszthetőség
-

Naprakészség
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— Fejlesztési irány:
- A Fejlődés mutató összegző adatlap a pedagógiai tervezés mellett a család-óvoda együttműködését szolgálja!
- A 2019-2020. nevelési évben módosításra került Fejlődési napló teljes körű bevezetése
- Az egyéni fejlesztési tervekre alapozott fejlesztés eredményeiről az óvodapedagógus és a gyógypedagógus szükség szerint, de legalább
negyedévenként konzultáció formájában egyeztet.
- A Fejlődési napló - A PP-ben szabályozott módon - tartalmazza azon SNI és BTMN gyermekek gyógypedagógus által készített féléves
értékeléseit is, akikkel a nevelési év során fejlesztőként kapcsolatba kerül.

8.

GYERMEKPRODUKTUMOK ellenőrzése

A gyermekek produktumainak (vizuális alkotások, feladatlapok) ellenőrzésére többnyire a Fejlődési naplók ellenőrzése során, illetve az
önértékelésekhez kapcsolódóan került sor.
~ Erősségek:
- Általában elmondható, hogy jellemző a rendszeresség, a produktumok dátumozottak, és a gyűjtésük folyamatos.
Fejleszthetőség
- Gyermekproduktumok elhelyezése a Fejlődési naplóban
— ^Fejlesztési irány:
- Elvárás (Kiemelés a PP- ből): A Fejlődési napló tartalmai: h) Gyermekproduktumok (félévente egy alkotás)
A belső ellenőrzésekkel kapcsolatos egyéb tapasztalatok, javaslatok:

- Erősségek:
- Legtöbb esetben a dokumentumok naprakészek és áttekinthetők, szakmailag megfelelők
- Segít a teljesítményértékelések vezetői megítélésében, az írásban történő értékelés elkészítésében
- Segítség volt a munkaközösség-vezetők bevonása az ellenőrzésekbe
- Hasznos volt visszajelzést kapni vezetőinktől, összevetni a véleményeket
- Az értékelések hatékonyak és segítő szándékúak voltak
- Havi rendszerességgel történik meg a tisztasági szemle
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1- Fejleszthetőség
-

Határidők tartása

— ’’’Fejlesztési irány:
- Digitális adminisztráció bevezetésének szorgalmazása (Mészáros u. és Lovas út)
- A Fejlesztő csoport adminisztrációs feladatainak rendszeres ellenőrzését szabályozni, és biztosítani kell!
- Több technikai eszköz, számítógép biztosítása

9. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK - TANFELÜGYELET, MINŐSÍTÉS
Tanfelügyeleti ellenőrzésre a nevelési év során nem került sor.
Az eredetileg kitűzött két minősítési eljárásra online formában került sor. Gyógypedagógus kollégáink minősítési eljárásárólelmondhatjuk, hogy
összehangolt és jól szervezett, magas szakmai munkát támogató minősítési eljárás volt. A minősített két kolléganőt az eljárásban részt vevő
szakértők és az intézményt képviselő Katinszki Ferencné és Kiss Anikó vezetők pozitív visszajelzéseikkel megerősítették abban, hogy magas
színvonalú tervező és megvalósító munkát láttak.
A minősítési eljárásban részt vett kollégák reflexiói, illetve visszajelzéseik a portfólió műhely vezetőjének:
- „Felkészülve, és Izgatottan vártam a mai napot. Igyekeztem összeszedetten, a tudásom legjavát nyújtani. A minősítés elnöke és szakos
tanára nagyon jóindulatú és kedves volt. Pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam. Köszönöm a segítséget és az útmutatást.”
- „Kedves Kollégák! Tegnap nagyon fantasztikus, lélekmelegítő szakmai napon vettem részt Vajda Zsuzsinak köszönhetően. Megtörtént
Zsuzsa minősítése, elismerőleg szóltak tervezéséről, tudatosságáról, szakmai hozzáállásáról, elhivatottságáról. Szavakban nem is nagyon
lehet kifejezni, ezt ott meg kellett élni. Nagyon büszke voltam, és örülök, hogy Zsuzsi velünk dolgozik!!!!
- Gratulálok minősítéséhez!!!!”
- „Kedves Ani néni, most fejeződött be. Nagyon jó élmény volt, nagyon kedvesek voltak. Köszönöm a sok segítséged!”
„Pozitív tapasztalat volt a minősítési eljárás. Kedves, segítőkész szakemberek voltak az eljárás vezetői. Megerősítettek, támogattak
végig.”
- „Az eljárást vezető szakemberek nagyon segítőkészek és támogatóak voltak. A szóbeli és az írásban kapott értékelés nem fedte egymást.”

~ Erősségek:
- az intézményen belüli felkészítéshez portfólió műhely működtetése
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gördülékeny szervezés és megvalósítás
a segítő szándékú, fejlesztő értékelés a szakértők és az intézményi delegáltak részéről
tökéletesen működött az online információáramlás, kapcsolatfelvétel

í- Gyengeség:
-

„A szóbeli és az írásban kapott értékelés nem fedte egymást.”

— *"Fejlesztési irány:
- Az igények függvényében továbbra is működik intézményünkben portfolió műhely, melynek tagjai sorába a közvetlenül érintetteken túl
bárki jelentkezhet.

PANASZKEZELÉS
Mutatók
Panasz esetek száma
Intézményvezető,
vagy
külső
szakember
(pld.
mediátor)
bevonásával
kezelt
panaszkezelések
Eredményesen kezelt panaszok

Nyárs
-

Iskola
-

Telephelyek
Mészáros
2

Toldy
3
2

-

-

2

-

Tigris
2

Lovas
5

2

5

2

3

Dísz
-

9

-

Megjegyzés: A panasz esetekjellegét, az okokat és kezelésük eredményeit a telephelyi összegző beszámolók tartalmazzák.

' Erősségek:
Toldy F. u.:
- A sikeres problémafeltárás után a panaszok rendeződtek.
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Összesen
12

7

1- Fejleszthetőség
-

Családokkal a bizalmi kapcsolat és a tájékoztatás erősítése: Egyre több panasz érkezik a szülők részéről. Sajnos az intézmény vezetést
megkerülve bíznak abban, hogy panaszaik megoldása a Fenntartó bevonásával könnyebben orvosolható.
Kommunikáció a családokkal.

-^Fejlesztési irány:
- Panaszkezelési szabályzat felülvizsgálata: Tisztázni szükséges a panasz eset fogalmát és tartalmait
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------7

Pedagógiai folyamatok - Értékelés
Szempont: 1.4. Milyen a Pedagógiai Programban meghatározott Elvárás: Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan
gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?
követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes
évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén
fejlesztési tervet készítenek.

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.
Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

Fejlődési naplók törvényi elvárás szerinti megfelelősége, folyamatos vezetésük és a visszacsatolások intézményi gyakorlata. A gyermekek fejlettség
állapotának intézményi szinten is megjeleníthető eredményeinek bemutatása.
Ilyen mértékben elégedettek a kollégák a nevelőtestület által elfogadott és használt Fejlődési naplóval?
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Javaslatok a Fejlődési napló, és használhatósága továbbfejlesztésére:
Tapasztalatok és javaslatok a tankötelezettség halasztása iránti szülői kérelemhez csatolandó óvodapedagógusi vélemény tartalmi és formai
kivitelezéséról, intézményi gyakorlatáról:
A szülőkkel történő kommunikáció alkalmai és eredményei
Erősségek, . fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok_____________________________________________________________________

A beszámoló részeként felmérést végeztünk a pedagógusok körében arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben elégedettek a
nevelőtestület által elfogadott és használt kötelezően vezetendő tanügyigazgatási dokumentummal, a Fejlődési naplóval, valami nt a
bevezetésre került Fejlődés mutató összegző adatlappal:
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Telephelyek elégedettsége a Fejlődési naplóval
Az elmúlt három év mérési eredményei igazolják, hogy a fejlődési napló korrekciója indokolt volt:

Telephelyi
átlag %
2019-2022
Telephelyi
átlag %
2020-2021
Telephelyi
átlag %
2021-2022

Nyárs u.

Iskola u.

Toldy F.

Mészáros
u.

Tigris u.

Lovas út

Dísz tér

Óvodai
átlag %
2019-2020

83%

66%

33%

66%

66%

66%

100%

70%

83%

66%

66%

66%

75%

100%

100%

100%

100%

96%

100%

100%

100%

100%

Óvodai
átlag %
2020-2021

Óvodai
átlag %
2021-2022

79%

99%

~ Erősségek:
- A törvényi elvárásoknak megfelelő, vezetése egyértelmű, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során is .Továbbá minden
tekintetben megfelelő eszköz a gyermekek fejlettség állapotának rögzítésére, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során
is: 48%
- A törvényi elvárásoknak megfelelő, vezetése egyértelmű, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során is: 48 %
- Az előző fejlődési naplóhoz képest átláthatóbb és könnyebben alkalmazható. Szerintem a szülők számára is könnyebben értelmezhető.
(Lovas út)
- Nagyon jó, hogy online formában kitölthető, nyomtatható és könnyen csatolható a gyermek személyi anyagába. (Lovas út)
- A szülők elégedettek a fejlődési mutatóval, mert átlátható érthető és mindent tartalmaz, amit kell, így az OH-hoz benyújtott kérelemhez is
csatolták a szülők, amelyekről pozitív visszacsatolást kaptunk. (Lovas út)
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-

Jól használható. Kategóriái mentén tartalmas fogadóórákat tartottunk a használatával. A gyermek fejlődés állapotáról egy átfogó
jellemzés készíthető a segítő kategóriák rendszerével, ami nagyon jól használható. A fogadóórákon ezek eredményét ismertettük meg a
szülőkkel, melyeket előremutató, hasznos, jól értelmezhető információnak tartottak. (Dísz tér)
- Az óvodapszichológusi munkanapló céljának megfelelően lett kialakítva, változtatás nem szükséges. (Fejlesztő csoport)
- A gyógypedagógusi napló átlátható, követhető, rögzíthető. (Fejlesztő csoport)

Fejleszthetőség
- Egy óvodapedagógus jelzése: „Számomra komoly nehézséget jelent a Fejlődési napló vezetése és a gyerekekkel töltött minőségi idő
közötti egyensúly megteremtése és összeegyeztetése. A Fejlődési napló rövidített verziója jelentősen könnyíti a papírmunkát.’’(Lovas út)
— *”Fejlesztési irány: Megjegyzés: A fejlődési naplónk átdolgozásra szorul: 4% (egy óvodai csoportban dolgozó pedagógusok a Toldy F. utcában)

A 2020. szeptembertől felmenő rendszerben bevezetésre került Fejlődés mutató összesítő adatlap dokumentum vezetésével kapcsolatosan az
elmúlt nevelési év végén megoszlottak a pedagógusi vélemények, melyről beigazolódott, hogy az alapja egyfajta félreértés volt. Az elmúlt két év
során a Fejlődés mutató összesítő adatlap kitöltése a régi naplót vezetők számára is intézményi elvárás volt.

A Fejlődés mutató összesítő adatlap vezetésével kapcsolatos tapasztalatok

~ Erősségek:
Az óvodapedagógusok elégedettsége: 96%
- A törvényi elvárásoknak megfelelő, vezetése egyértelmű, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során is, Minden
tekintetben megfelelő eszköz a gyermekekfejlettség állapotának rögzítésére, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során
is: 64%.
- A törvényi elvárásoknak megfelelő, vezetése egyértelmű, és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során is: 32%
Fejleszthetőség:—"Fejlesztési irány: Célszerű szabályozni a Fejlődésmutató összesítő lapok elektronikus tárolási lehetőségét!
- Elektronikus tárolás a telephely meghatározott tárhelyén
- Megőrzésének biztosítása a jogszabályi elvárások szerint
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A tárolásról regisztráció és aláírás a Fejlődési naplóban
Szülő tájékoztatás után kérésére elektronikus formában történő megosztás

Megjegyzés: A Fejlődés mutató összesítő adatlap átdolgozásra szorul: 4% (egy óvodai csoportban dolgozó pedagógusok a Toldy F. utcában)

2022. szeptember 1-től már minden gyermek vonatkozásában a 2020. szeptember 1- től bevezetésre került Fejlődési napló vezetése az elvárás,
melynek részletes szabályozását a Pedagógiai Program tartalmazza.
A gyógypedagógusok által vezetett Egyéni fejlesztési terv

~

Erősség: Az egyéni fejlesztési tervek jól értelmezhetők és a mindenkori intézményi, törvényi, elvárásoknak megfelelnek.

A pszichológusok által készített egyéni tervek
- Az óvodapszichológusi munka során nincs előre meghatározott fejlesztési terv, ütem, ugyanis a pszichológiai munka nem fejlesztés, a
gyermek egyéni erősségeire, képességeire épít és azok aktiválása történik a pár alkalmas találkozások során.
- Terv a kiscsoportos foglalkozás, folyamat során készül.

Szülőkkel történő kommunikáció alkalmai - Óvodapedagógusok
Beírt gyermekek száma:10.01.: 478
05.31.: 496
Csoportok
Székhely
Telephely

Család
látogatások
száma

Fogadó
órák
száma

Problémamegoldó
fórumok, eset
megbeszélések

Óvodapszichológus,
gyermekvédelmi
feladatokkal
megbízott kolléga,
szociális segítő által
lefolytatott
beszélgetések

85+8
102+9

22
32

154
196

4

6
14

Telephelyek

Nyárs
Iskola

52

Egyéb
érintkezési
formák (online
szülői
értekezletek,
nyitott nap
fogadóórák, e
mail)
14

Összesen

182
260

Toldy
Mészáros
Tigris
Lovas
Dísz
ÖSSZESEN:

70+10
51+3
45+3
100+9
43+1
496+43

2
7
1
29
16
109

95
29
32
145
83
734

5
5
6
17
37

5
5
7
18
6
61

8
6
4
10
4
46

115
47
49
208
126
987

Kiemelés a telephelyek beszámolóiból - Dísz tér:
- A családlátogatások: során bizalmi kapcsolatot alapozzuk meg. kulcsfontosságú a család-óvoda kapcsolatépítésben.
- Fogadóórák: során a fejlődés mutató összesítő adatlap alapján ismertettük a gyermekek fejlődési ütemét. A fejlődés jellemzői az
óvodáskor végére jó támpontot adnak az aktuális mutatók meghatározásához. Általában az online alkalmak gördülékenyen, tartalmasan
valósultak meg. Viszont a pszichológiailag nehezebb esetekben az online találkozás nehezített.
- Óvodapszichológus, gyermekvédelmi koordinátor, szociális segítő részvételével lefolytatott kommunikáció: során hatékony volt a
szakmai együttműködésünk.
- Szülői értekezlet: során jók voltak a tapasztalataink, mind személyes, mind online alkalmakkor. Online forma akár a jövőben is
használható lenne, nagy segítség lenne a szülőknek, időgazdálkodás érdekében.
Szülőkkel történő kommunikáció alkalmai - Fejlesztő csoport (pszichológusok és gyógypedagógusok)

Kórizs Timea
pszichológus

96

Óvodapedagógus
részvételével
történő
kommunikáció
5

Török Ágota
pszichológus

72

11

Fejlesztő
neve

Fogadóórák
száma

Egyéb segítő
szakemberekkel
együtt történő
kommunikáció

4

Részvétel szülői
értekezlet
5

53

3

Egyéb *

Összesen

5
konzultáció a
Pedagógiai
Szakszolgálat
szakembereivel.
óvodai szociális
segítővel
18
konzultáció
szociális segítővel,

111

108

Fejlesztő
neve

Fogadóórák
száma

Óvodapedagógus
részvételével
történő
kommunikáció

Egyéb segítő
szakemberekkel
együtt történő
kommunikáció

Részvétel szülői
értekezlet

Duray Zsófia
pszichológus

100

15

3

8

Vajda Zsuzsánna
gyógypedagógus

90

10

3

4

Gindele Gizella
gyógypedagógus

89

8

5

5

54

Egyéb *
szakszolgálati
pszichológussal,
utazó
gyógypedagógus,
logopédussal
6
konzultációszociál
is
segítővel,
szakszolgálati
pszichológussal,
utazó gyógy
pedagógussal,
logopédussal,
magánszférával
20
konzultáció
szociális segítővel,
szakszolgálati
pszichológussal,
utazó
gyógypedagógus,
logopédussal,
és
magánszférával
14
szociális segítővel,
szakszolgálati
munkatárssal,
pszichológussal,
logopédussal

Összesen

132

127

121

Fejlesztő
neve
Lázár Györgyi
gyógypedagógus

Fogadóórák
száma
90

Óvodapedagógus
részvételével
történő
kommunikáció
1

Egyéb segítő
szakemberekkel
együtt történő
kommunikáció
0

Részvétel szülői
értekezlet

Egyéb *

Összesen

3

-

94

Szülőkkel történő kommunikáció alkalmai összesen

630

Egyéb konzultáció összesen

66

Kiemelések a Fejlesztő csoport összegző értékeléséből:
~ Erősségek:
- A pedagógusoktól is azt a visszajelzést kaptam, hogy azokon a fogadóórákon, melyeken a gyermek szakértői vizsgálatra való beküldése
volt a téma, a pedagógusok hasznosnak érezték a részvételemet.
- . Az idei nevelési évben azokra a fogadóórákra mentem be, melyeken a továbbküldés volt téma, illetve amire a pedagógus külön megkért,
hogy vegyek részt.
- Az idei nevelési évben részt vettem olyan szülő- és pedagógus konzultációkon, melyek a diabéteszes gyermek integrációját hivatott
segíteni, valamint olyan alkalmakkor, mikor a gyermek pszichológiai megsegítése volt a téma, lehetett akár továbbküldés, avagy óvodán
belüli megsegítése, további szülőkonzultációkat felajánlva a téma feltérképezése végett. Valamint az idei évben több esetben is voltak
közös konzultációink a pedagógusokkal gyermekvédelmet érintő ügyekben, ahol további szakemberekkel dolgoztunk együtt. Ezek során
sok esetben megvalósult az együttgondolkodás és az együttműködés.
- Az a tapasztalatom, hogy egyre jobban igénylik a pedagógusok a jelenlétünket és ezáltal a szakmai hozzászólásainkat egy -egy
bonyolultabb eset kapcsán megszervezett fogadóórán.
- A fogadóórákon pozitív tapasztalatként jelent meg mind a pedagógus támogatása, mind a szülő érdekeinek megértő meghallgatása és az
erre való reflexió, a helyzet értelmezése és a közös megoldás keresése, az együttműködés megsegítése.
- A szülői konzultációk terén egyenlő arányt tapasztalok a személyes és az online konzultáció terén.
Fejleszthetőség
- Az év végi szülői konzultációknál érdektelenség figyelhető meg.
- Míg a félév során szinte 100 %-os volt az érdeklődés, az év végi fogadóórák kapcsán nincs nagy érdeklődés.

55

— Fejlesztési irány:
- A szülők számára nagy segítség a szülőkonzultáció lehetősége, van, aki azon felül telefonon, vagy-emailben is felveszi velem a
kapcsolatot, van, akivel én.
- Az év végi fogadóórák a gyógypedagógusok részéről kifüggesztett formában történtek vezetői utasításra, hogy az óvodapedagógusok is
részt vehessenek rajta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az esetben sem vettek részt rajta, azonban sokkal kevesebb szülő tudott
alkalmazkodni a kiírt időpontokhoz. Hatékonyabbnak látjuk a személyesen megbeszélt, rugalmasabb időpontegyeztetést.
Kérdés: Hogyan kerül dokumentálásra a fogadóóra?

Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Szempont:1.5. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés
eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés,
pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb
mérések.)

Elvárás: Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak
elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során
feltárt információk felhasználása.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

Sor került-e az intézmény dokumentumainak elkészítésére, módosítására?
Rendelkezik-e az intézmény Értékelési szabályzattal?

-

Mely pontokon épültek be a korábbi ellenőrzések tapasztalatai?
Melyik intézményi dokumentum / dokumentumok megalkotásában vagy módosításában vettek részt a kollégák?
Javaslatok a dokumentumok továbbfejlesztéséhez
Melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai: számszerű adatokra alapozott bemutatás, elemzés.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

Szabályozó dokumentumok módosítása
Az intézmény stratégiai dokumentumainak módosítása során a jogszabályi elvárások, a mérési eredmények, valamint a különböző szakmai
munkaközösségektől és munkacsoportoktól érkező visszacsatolások és tapasztalatok beépítésre kerülnek.
A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását elsősorban a jogszabályi változások indokolták. A teljes
dolgozói kört érintő dokumentumok módosítását már a Munkaterv készítése során beterveztük, számítva a szakmai munkaközösségek és
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munkacsoportok igényeire és támogatására. Az elkészült dokumentumokat a kollégák e-mailben kapták meg és véleményezhették, a közös
értelmezésre és elfogadásra a 2021-2022. záró, és a 2022-2023. nevelési évet indító nevelőtestületi tanácskozásunkon kerül sor.
Pedagógiai Program beválás/hatékonyság vizsgálata
A Pedagógiai Program átdolgozását megelőzte a PP beválás-, és hatékonyságvizsgálata, melyet mindig a vezetői önértékeléssel szoktunk
összekapcsolni. A mérés célja, hogy értékeljük a Pedagógiai Program gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket,
ugyanakkor az eredmények elemzése során a programunk hatékonyságának intézményi értékelésére is sor kerüljön. A hatékonyság vizsgálatra
online kérdőíves felmérés formájában került sor, összesen 46 pedagógus részvételével.
- Erősségek:
A programírásban megfogalmazott filozófiát tartalmaz, mely a szülők számára hozzáférhető:
A Program a gyermekek fejlődéséről szerzett ismereteken alapulva egyéni szükségleteik és érdeklődésük
figyelembevételével készült
A gyermekek számára szervezett tanulási környezet és tevékenységek a Program filozófiáját és céljait tükrözik
A szülők és óvodapedagógusok véleményt cserélnek a gyermekek otthoni és óvodai neveléséről a konfliktusok
elkerülése, és az együttnevelés érdekében.
Az óvodapedagógusok tanácsot adnak a gyermekek egészséges otthoni nevelésével és ismeretszerzésével
kapcsolatban.
A szülőket és a családokat ösztönözzük a Programba való bármilyen szintű bekapcsolódásra.
Az óvodapedagógusok a gyermekek mindennapjáról írásban vagy szóban rendszeresen beszámolnak.
Az óvodapedagógus a gyermekek fizikai vagy érzelmi állapotában észlelt változásokról rendszeresen beszámol a
szülőknek.
Évente legalább kétszer, szükség esetén többször is fogadó órán megbeszéljük a gyermekek fejlődését,
teljesítményét, otthoni vagy óvodai nehézségeit.
A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az őket érintő rendelkezések változásairól (faliújságon, szóban, írásban).
Az intézmény rendszeres továbbképzést biztosít a dolgozók számára azért, hogy a gyermekekkel és a családokkal
végzett munkához szükséges képességeiket fejlesszék.
A következő témák közül az alábbi továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok:
- A gyermekek fejlődése és fejlesztése.
Évente legalább egyszer megvitatjuk a Program előnyeit és hátrányait, és kitűzzük a következő év céljait és
feladatait
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90%
92%
91%
87%
89%
87%
85%
96%
96%
100%
91%

91%
98%

Az óvodapedagógusok saját nevelőmunkájuk értékelésére és önértékelésére meghatározott szempontok szerint)
évente legalább egyszer kötelesek.
A vezetők és az óvodapedagógusok rendszeresen tájékoztatják egymást a gyermekekkel, a Programmal és a
családokkal kapcsolatos dolgokról.
Az óvodapedagógusok TEAM- munkában, és a testületben is közösen terveznek és tanácskoznak, együtt hozva
döntéseket.
Az óvodapedagógus párok rendszeresen megbeszélik a célok elérésére irányuló terveiket, az egyénre szabott
terveket és egyéb teendőiket.
Az óvodai dolgozók a gyerekekre és családokra vonatkozó információkat bizalmasan kezelik.
Ha az intézményvezető távol van, helyettese veszi át a szerepét és dönt sürgős esetekben.
A pedagógusok egyénenként elsődlegesen felelősek a rájuk bízott gyerekekért.

100%
100%
100%
98%
100%
100%
100%

fejleszthetőség:
A sajátos bánásmódot igénylő gyermekek speciális szükségleteit ismerik a dolgozók...
A sajátos bánásmódot igénylő gyermekek speciális szükségleteit ismerik a dolgozók, ... és megfelelően képzettek
a speciális megelőzés terén.
A szülőket bevonjuk a speciális szükségletekkel rendelkező gyermekek fejlesztésébe és az egyénre szabott
fejlesztő programokba
Az óvodapedagógusok mindenkor szívesen látják a szülőket akár megfigyelőként vagy segítőként a csoportban
A dolgozóktól elvárják, hogy szakmai fejlődésük érdekében rendszeres továbbképzésen vegyenek részt (képzés,
tréning, munkaközösségi tagság stb.).
A következő témák közül az alábbi továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok:
- Programspecifikus tartalmak erősítése
Az óvodapedagógusok heti egy alkalommal időt fordítanak a közös tervező munkára.
A gyermekek létszámát és összetételét úgy határozzák meg az egyes csoportokban, hogy az ne veszélyeztesse a
felnőtt és gyermek interakcióit, valamint a gyermekek egymás közötti konstruktív tevékenységet.
A besegítő szülők minden esetben pontos felkészítést kapnak arról, hogy mit, és milyen mélységben vár el tőlük az
óvodapedagógus.
A gyermekek a nap nagyobb részét szabad mozgással és játékkal töltik.
A gyermekek. a nap túlnyomó részét tevékenységekkel töltik, kerülve az átmenetet és csoport átszerveződést,
valamint a kötöttségeket.

67.%
40%
76%
55%
87%

81%
93%
63%
76%
96%
78%

— Fejlesztési irány:
A sajátos bánásmódot igénylő gyermekek speciális szükségleteit ismerik a dolgozók.
Az új dolgozókat megfelelőképpen tájékoztatják a Program filozófiájáról, céljairól.
Az új dolgozókat megfelelőképpen tájékoztatják a gondjaira bízott gyermekek speciális szükségleteiről.
Az új dolgozókat megfelelőképpen tájékoztatják a csoportszoba szervezési technikáiról.
A dolgozókat megfelelőképpen tájékoztatják az óvoda által tervezett napi tevékenységekről.
Az új dolgozókat megfelelőképpen tájékoztatják etikai elvárásokról.
A következő témák közül az alábbi továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok:
- A tanulási tevékenység tervezése és irányítása
- Fegyelmezési technikák
- Egészségügy, biztonság
- Kommunikáció, és a családokkal való kapcsolat
- A gyermekek családi nevelésének és a gondozás hiányosságainak feltárása és elemzése
- Szakmai etikai kódex
Az óvodapedagógusok az egyéni egészségügyi problémákról és balesetekről feljegyzést készítenek.
Az óvodapedagógusok ismerik a gyermekek feltételezett bántalmazása, illetve hiányos gondozása esetén a
szükséges eljárásokat.
Terv készült a sürgős egészségügyi ellátást igénylő esetekre, melyet minden dolgozó ismer.

67%
801%
89%
85%
94%
85%
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51%
50%
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87%
86%

A PP eredményes megvalósítását és hatékony működését befolyásoló tényezők vizsgálata nem csak a dokumentum módosítását segíte tte, de
ráirányította a figyelmet több olyan területre, melyeket az operatív tervezés, valamint a megvalósítás során is figyelembe kell vennünk.
A Pedagógiai Program kiegészítése, módosítása több ponton történt, az alábbi tartalmak kiemelésével:
- Gyermekkép - Óvodakép - Céljain
-

A Program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei

-

A Program nevelési feladatrendszere
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• Egészséges és kulturált életmódra nevelés
• A környezettudatos magatartás megalapozása - Fenntarthatóságra nevelés
• A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
• A pedagógiai munka dokumentációi
-

Függelékek
•
1. sz. Függelékek: Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése járványhelyzet idején
•
2.sz. Függelék: Játékos tevékenységek az óvodában - Nyáron -

A Házirend jogszabályhoz igazítása és módosítása során a jogszabályi változásokra helyeztük a hangsúlyokat, így az alábbi tartalmak mentém
kerültek be új tartalmak, vagy került sor módosításokra, korrekciókra:
-

Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége
A jogviszonyhoz tartozó jogok gyakorlása

-

Menedékes gyermek óvodai ellátása

-

Felmentés óvodai nevelés alól

-

Az óvodai jogviszony szünetelése

-

Az óvodai jogviszony megszűnése

-

A gyermek joga

-

Táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

-

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, a pedagógiai szakszolgálathoz
fordulás érvényesítésének segítése

-

A beiskolázás óvodai eljárásrendje

-

Mellékletek

-

Függelékek (melyek szükség szerint kerülnek bevezetésre: működési és egészségügyi eljárások pandémiás járványhelyzetben, működési
és egészségügyi eljárások járványügyi készültség idején)

A Szervezeti és Működési Szabályzat több fejezetét kiegészítettük, ezen kívül további mellékletek és függelékek kerültek beépítésre:
- Az intézmény irányítása
-

A költségvetési szerv vezetője és feladatköre
60

-

Az intézményvezető által leadott feladat-, és hatáskörök az intézmény képviselőjeként történő eljárásrendje

-

Kiadványozási jogkörök

-

Az intézményben dolgozó alkalmazottak feladat-, és hatásköre

-

A munkakörökhöz tartozó feladat-, és hatáskörök

-

A vezetési feladatok megvalósításának rendje

-

A nevelőtestület

-

Az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

-

A nevelőtestület tagjai a pedagógusok

-

Kapcsolattartás rendje

-

A működés rendje, a nyitva tartás rendje

-

A kirándulásokra vonatkozó szabályok

-

Járványügyi készenlét idején a jogszabályi elvárásnak megfelelő eljárásrend alkalmazása

-

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében alkalmazott felvilágosító programok intézményben megvalósítható eljárásrendje

-

A diabéteszes gyermekek ellátásának feladatai

-

Mellékletek

-

Függelékek

Az intézményi dokumentum megalkotásában / módosításában az alábbiak szerint vonódtak be és vettek részt a szakmai
munkaközösségek és munkacsoportok:

PP

SZMSZ

Házirend

PP
1.sz. Függelék

x
x

x
x

x
x

Gyermekvédelmi

x
x
x
x

Pedagógiai asszisztensek

x

Munkaközösség
Munkacsoport
Óvodavezetői
Minőséggondozó
Óvodából - Iskolába

PP beválás,
hatékonyság
vizsgálat
x
x

PP
2.sz. Függelék

x
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Dajkák

x

Pedagógusok köre

x

x

x

x

Egyéni
fejlesztési terv

Gyógypedagógiai
vizsgálati lap

x

x

x

x

A Fejlesztő csoport által módosított dokumentumok
Munkaközösség
Munkacsoport
Pszichológusok
Gyógypedagógusok

Munkanapló

x
x

Egyéb: Pszichológiai megfigyelési jegyzőkönyv,
Anamnézis, Szülői beleegyező nyilatkozat,
Óvodapszichológusi jellemzés
x
x
x

Javaslatok az óvodai csoportnapló továbbfejlesztéséhez
Kiemelések a telephelyek összegző értékeléséből:
~ Erősség:
- Minden csoportnapló tartalom tökéletes. Nagyon jól tudjuk használni ebben a formában.
Javaslatoka csoportnapló továbbfejlesztéséhez

Egyszerűsítés, digitális napló bevezetése, csökkenteni a heti
tervezés adminisztrációját
A csoportprofil ne legyen különböző rubrikákra szétbontva,
illetve online formában is legyen megírható és betűzhető.
Heti terv megírásánál, kivenném az előzmény részt, hiszen már
az előtte kifejtjük ezt a részt a Tematikus tervezet részben.
Félévenkénti értékelés és tervezés elegendő és jobban kifejthető,
mint a negyedévente, így ezt kiszedném.

Megvalósíthatóság
Igen
Nem
Rész
ben
x

Ebben a formában
elvárásokat.

x

A téma előzménye nem minden esetben egyezik
meg a tevékenységek előzményeivel.
A negyedéves visszatekintés reálisabb képet
nyújthat, illetve lehetőséget is ad az időközi
korrekciókra.
Szakmai szempontból a kérdésfelvetés aggályos.

x
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Központi szabályozás várható.

x

x

A Heti terveknél a Nevelési feladatok és a készség-képesség
fejlesztés rubrikákba legtöbbször ugyanazok a bejegyzések

Megjegyzés

tartalmazza

a

szakmai

Javaslatoka csoportnapló továbbfejlesztéséhez

Megvalósíthatóság
Nem
Rész
Igen
ben

Megjegyzés

x

A
téma
és
az
egyes
tevékenységek
programspecifikumai nem biztos, hogy minden
esetben megegyeznek. Pl. a néphagyományápolás
történhet a művészetek eszközeivel.
A csoportnapló szorosan sorszámozott egységes
dokumentum.

kerülnek. Munkánk megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy
ezek a Tematikus terves táblázatban kapjanak helyet.
A Tematikus tervnél fölöslegesnek tartjuk kiemelni a
programspecifikumot, mivel az a heti terveknél is szerepel.
Ne legyen két helyen a programspecifikum a Tematikus terv
tervezésénél, csak a heti tervekben szerepeljen.
Ne kelljen kézzel írni a csoportnaplóba a csoport
szokásrendszerének tervezését és értékelését, az óvó-védő
szabályokat és a befogadási tervet és annak értékelését, hanem
lehessen számítógéppel elkészíteni és kinyomtatás után a
megfelelő rubrikába lehessen beragasztani a papírlapot

x

A heti tervezésnél a nevelési feladatok helyett szerepeljen a
didaktikai feladatok rubrika.

x

Szakmailag megalapozatlan javaslat.

Csoportnapló digitalizálása, rövidítése, “éves terv” rész
átgondolása, egyes részeknél rubrikák egybenyitása (pl.
előzmények rész), heti tevékenységek leírásakor “nevelési
feladatok” helyett pl. “tervezett célok/feladatok”. Természetesen
mindez nem lenne probléma, ha digitalizálva lenne a
csoportnapló és így mindenki magának szerkeszthetné ezeket a
kis apróságokat.
Javaslataink GDPR dokumentum továbbfejlesztéséhez:
- A GDPR Napló elejét a beiratkozáskor és az új
gyermekek érkezésekor töltetném ki.
- Ha valami változna, akkor azt mellékletben odatűzendő.
- A GDPR Naplót úgy szerkeszteném meg, hogy három
vagy négy évre szólna és bővíthető lenne, ráadásul így
környezetet is óvnánk, ha nem kell minden évben újra
kinyomtatni.

x

Összetett,
javaslat.

szakmailag

nehezen

értelmezhető

x
-
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Közös értelmezést igénylő felvetés.
Közös értelmezést és döntést igénylő
felvetés.

Javaslatoka csoportnapló továbbfejlesztéséhez

Megvalósíthatóság
Nem
Rész
Igen
ben

Megjegyzés

A koronavírus járvány időszakában leginkább az alábbi dokumentumok segítették a kollégák munkáját:
Kiemelések a telephelyek összegző értékeléséből:
-

-

Vezetői utasítások:
• A Covid időszak alatt mindennapi munkánkat nagymértékben segítette az intézményvezető által kiadott vezetői utasítás,
mely részletesen kitért az adott időszak kormányrendeleteire, és az egyéb szabályozókra.
• Rendszeresen és időben kaptuk a vezetői utasításokat.
• Vezetői utasítások egyértelmű és konkrét volt, a célzott megbeszélések az adott problémára összpontosítottak, aminek
megoldásához igazodási pontot adott a vezetői utasítás.
• A vezetői utasítások egyértelműen szabályozták a feladatokat a járványidőszakban.
Célzott megbeszélések: A véleményünket az intézményvezető gyakran megkérdezte.
Aktualizált Munkaterv: Egyéb megjegyzés:
• A megbeszélések kivételével egyik dokumentum sem volt segítségemre érdemben a vírus alatt. A ránk háruló feladatokat,
illetve a vírus okozta problémákat ezektől függetlenül, magunk oldottuk meg a telephely-vezető iránymutatásával.
• A Fejlesztő munkaközösség tagjai szoros, rendszeres kapcsolatot tartanak fenn. Nagyon értékes a tudás és tapasztalat
megosztás, az elhangzott ötleteket rövid átfutási idővel be tudjuk vezeti a saját gyakorlatunkba.

Szempont:1.6. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés
eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés,
pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb
mérések.)

Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben
szokások formában rögzített mérési eredmények elemzése, a
tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az
intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében szükség
esetén korrekciót végez._______________________________________
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Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

A 2021-2022. nevelési évben sor került-e, és milyen eredménnyel zárultak a mérések?
Területenként milyenek az intézményi szinten is megfogalmazható eredmények?
Sor került-e a mérési eredmények elemzésére: okok kutatása, célképzés, feladatok meghatározására?
Mi történt a mérési eredmények tükrében?
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

Intézményünkben - megfelelve a szakmai elvárásoknak - az alábbi mérésekre került sor:
1. A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése - A GYERMEKEK ÉRTELMI-, BESZÉD-, HALLÁS-, LÁTÁS-,
MOZGÁSFEJLŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEI - A gyermekek fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott
telephelyi szintű mérési eredményeink intézményi összesítése
Telephelyek
A nyomon követés és
értékelés területei

Szociális képességek:

Nyárs

2019-2020. = 90%

Társas kapcsolatok, játék, viselkedés,
neveltségi szint, szokásismeret
Érzelmek,

Iskola

Toldy

Mészáros

Tigris

£

Lovas

Dísz

2020-2021. = 73.2% (- 16.8%)

80

60

65

60

80

72

70

77

65

60

80

90

80

60

Értelmi képességek: 2019-2020. = 857%
Kognitív szféra - Gondolkodási
műveletek
Kognitív szféra - Pszichikus funkciók

60

70

2020-2021. = 72.8% (-14.2%)

65

60

63

70
70

65

Átlag / %
2020-2021

Átlag / %
2021-2022

2021-2022. = 72% (-2%)

motivációk, beállítódás,

akarati megnyilvánulások

Átlag / %
2019-2020

90

74.2

70%

90

72

73%

2021-2022.= 64.6% (-8,2%)
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90%
90

76.7%

68.4%
62.8%

Telephelyek
A nyomon követés és
értékelés területei

működése

Érzékszervi szféra, percepció

Nyárs

Iskola

45

70

60

Verbális képességek: 2019-2020. = 87.6%
Nyelvi kommunikáció

Finom motorikus képességek
Nagymozgások
Telephelyi és intézményi eredmények
2021-2022.

55

50
60
60.87%
(-11.3)
72.2%

Toldy

Mészáros

65

50

65

60

Tigris

70

£

Lovas

Dísz

60

80

64

50

Átlag / %
2019-2020

Átlag / %
2020-2021

88%

73.8%

83%

68.1%

Átlag / %
2021-2022

62.7%

2020-2Í)21. = 72.8% (14.8%) 2021-2022.=64.9% (-7.8%)
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67
70
66,5%
(-3)
66.8%

65

40

60

70

60

80

85
67.5%
(+6.3)
61.2%

60
58.7%
(-25)
83.7%

70
73.8%
(-15.5)
89.3%

64

70

60
64
66%
(-7)
73.8%

80
70
71.2%
(+5)
66.2%

85%

85%

70.5%

70.5%

93%

77.4

-

-

88%

72.9%

Telephelyi és intézményi eredmények
2020-2021.

60.1%

66.4%
68,4%
66.5%
(-11.4)
77.9%
(-10.1)

Összehasonlító értékelés az elmúlt évek mérési eredményeinek tükrében

A nyomon követés és értékelés területei

2016-2017

2017-2018

Intézményi átlag
%
2018-2019
2019-2020

66

2020-2021

2021-2022

Értékelés az elmúlt 5
év átlagához
viszonyítva_____

A nyomon követés és értékelés területei

Intézményi átlag
%
2018-2019
2019-2020

2016-2017

2017-2018

69

80

77

90

74

66

77

74

90

72

75

77

71

90

77

67

69

71

88

74

73

74

71

83

68

Nyelvi kommunikáció

74

80

63

85

71

Finommotorikus képességek

70

69

71

85

71

Nagymozgások

70

80

77

93

74

71%

76%

72

88%

73%

Szociális képességek
viszonyítva)
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés,
neveltségi szint, szokásismeret
Érzelmek, motivációk, beállítódás,
akarati megnyilvánulások
Értelmi képességek
Kognitív szféra - Gondolkodási
műveletek
Kognitív szféra - Pszichikus funkciók
működése
Érzékszervi szféra, percepció

2020-2021

2021-2022
(előző évhez

Értékelés az elmúlt 5
év átlagához
viszonyítva

70%
(-4)
73%
(+1)

- 8

68%
(-9)
63%
(-11)
63%
(-5)

-

2.8

-

10

-

10.8

-

10.8

-

14.6

-

7.2

-

10.8

Verbális képességek

Intézményi szintű eredmények

60%
(-11)
66%
(-5)
68%
(-6)
67%
_____ (-6)_____

-

Megállapítható, hogy a gyermekek értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének állapota tendenciózusan romlik!
Különösen szociális és érzelmi területen, sajnos még mindig érzékelhető a pandémiás helyzet és a rendkívüli zárás kedvezőtlen hatása.
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11.8%

- Erősségek:
- Évente megtörténik a gyermekek fejlettség állapot mérése és értékelése
- Az óvodapedagógusok csoport szintű értékelést készítettek (kivéve egy csoport)
- A gyógypedagógusokkal és pszichológusokkal való szoros és hatékony együttműködés
Fejleszthetőség
- A családok bevonásával egyéni szinteken valamennyi képesség terület fejlesztésére nagy hangsúlyt kell helyezni
- Intézményi, telephelyi és csoport szintű eredmények tudatos fejlesztése
- Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés (“egy nyelvet beszéljünk”)
- A gyermekek szociális élethelyzeteivel, a társas kapcsolatok erősítésével kiemelten kell foglalkoznunk
—’’’Fejlesztési irány:
- Okok kutatása és megoldási utak keresése egyéni, csoport és intézményi szinteken egyaránt.
- Mérési eredményekre alapozott tervezés egyéni, csoport, telephelyi és intézményi szinteken.
- A gyermekvédelemre kiemelt figyelmet kell fordítanunk a jövőre nézve. „Több esetben kerültünk olyan helyzetbe, amikor hatóság
bevonására került sor. Ezek az esetek nagyon sok időt, energiát és szakértelmet igényelnek. Természetesen van segítségünk, de akkor sem
könnyű.”

2. SZOCIÁLIS KOMPETENCIA (NEVELTSÉGI SZINT) MÉRÉS A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK KÖRÉBEN
Tekintettel arra, hogy a nevelési év során intézményi önértékelést is végeztünk, Éves Beszámolónkban az elmúlt öt év adatait jelenítettük meg,
mely lehetőséget kínál a hosszabb távú visszatekintésre/értékelésre, valamint a rövid és hosszú távú tervezésre egyaránt.
A 2020-2021. nevelési évben a járványhelyzet és személyi feltételek alakulása folytán elmaradt a szociális kompetencia mérés, így számszerű
összehasonlítást a 2019-2020. és a 2021-2022. nevelési év vonatkozásaiban tudtunk végezni.
A mérést ebben a nevelési évben is a pedagógiai asszisztensek végezték, akik a közös felkészítést követően alaposak, és nagyon hatékonyak
voltak. Az óvodapedagógusok megfelelően együtt tudtak működni a pedagógiai asszisztensekkel. Igényelték az adatok számítógépen történő
rögzítését, melyet biztosítani tudtunk.
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Szín-jelmagyarázat:

-

-

2019-2020. és a 2021-2022. nevelési év viszonylatában az eredmények javidtak, vagy ugyanazon a szinten állnak (+)

X-

2019-2020. és a 2021-2022. nevelési év viszonylatában az eredmények visszaestek (-)

Területek

\

Szociális kompetenciák mérése
2016-2017
2017-2018
2018-2019

2019-2020

4*

1.
Normához,
szabályhoz, szokáshoz való viszony
1.1. Egészségügyi szokások területén
zsebkendő használata
szükség szerinti mosdóhasználat
tisztálkodási eszközök használata
tisztálkodási eszközök rendben tartása
mosdó rendben tartása

\
1.2. Önkiszolgálás területén
terítés étkezéshez
öltözködés
ruházat rendben tartása
környezet rendben tartása a
csoportszobában
környezet rendben tartása az öltözőben

2021-2022

87,9

95,7

91,8

87,2

83,9

96,6
96,0
91,0
96,0
100,0
100,0

93,9
94,7
98,6
90,3
91,5
94,3

93,3
93,0
95,7
92,8
93,3
91,8

92,1
92,3
96,6
97,3
88,8
85,7

92,0
90,6
95,3
94,9
89,3
90,1

94,8

89,8

81,1

75,6

83,8

100,0
96,0
91,0

88,7
85,7
94,3

94,0
86,7
72,9

90,2
83,6
67,6

95,5
87,4
80,3

91,0

87,3

76,0

73,1

82,8

96,0

92,8

75,9

63,4

72,9
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Területek
\

-

r

2.
Tarsas kapcsolatok
2.1 Etikai normák
felnőttek üdvözlése
gyermek üdvözlése
étkezés közbeni kulturált viselkedés
adott tevékenység által megkívánt
viselkedési norma
udvariasság felnőttel szemben
udvarias beszéd felnőttel szemben
tisztelet felnőttel szemben
udvariasság gyermekkel szemben
udvarias beszéd gyermekkel szemben

\

Szociális kompetenciák mérése
2016-2017
2017-2018
2018-2019

2019-2020

2021-2022

92,1

87,8

81,6

79,8

87,1

94,8
87,0
96,0
100,0

89,4
90,3
84,3
81,7

81,7
72,3
64,0
83,7

82,5
79,1
81,7
80,8

89,5
88,8
88,9
84,3

74,0

80,6

76,7

76,3

Nincs adat

96,0
100,0
100,0
100,0
100,0

94,4
94,4
94,4
93,0
91,7

88,5
88,9
92,7
85,1
83,0

76,0
88,1
88,7
86,6
84,8

92,1
91,8
91,8
88,9
89,4

92,5

86,5

86,6

82,4

86,1

100,0
87,0
96,0
87,0

91,9
84,5
84,8
84,8

91,3
82,6
83,9
88,7

89,5
76,1
78,2
85,7

92,9
85,2
81,3
85,0

92,7

89,7

82,9

81,2

85,3

100,0
91,0
91,0
96,0

90,1
87,4
90,2
88,8

88,5
82,5
80,6
81,9

91,2
78,5
72,7
75,0

90,5
85,0
77,3
Nincs adat

4*

-

2.2 A gyermek viszonya a
felnőttekhez - Kapcsolatteremtés
felnőtt megszólítása
felnőtt kérésének elfogadása
felnőtt utasításának elfogadása
kapcsolattartás minősége
2.3 A gyermek- gyermek viszonya Kapcsolatteremtés
megszólítás
kérés elfogadása
utasítás elfogadása
egymás tevékenységének tiszteletben
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Területek
tartása
segítségnyújtás

2019-2020

2021-2022

87,0

94,2

79,3

83,7

88,7

91,0

87,4

84,6

86,1

84,7

88,3
100,0
96,0
83,0
83,0

85,4
91,4
90,0
84,5
85,7

75,3
77,6
81,5
79,2
76,4

73,1
75,8
77,5
76,5
77,8

80,4
87,7
83,2
86,2
89,7

konfliktus kezelése

78,0

73,1

65,1

59,1

65,9

önfegyelem

91,0

84,6

71,4

71,1

72,0

tolerancia

87,0

88,6

76,0

74,2

77,8

91,4

83,6

74,5

81,9

87,9

93,1

84,5

83,2

83,3

88,5

96,0
91,0
91,0
91,0
96,0
100,0
87,0

84,6
85,5
80,2
87,5
80,1
90,1
83,2

85,2
76,9
85,7
85,5
85,0
79,0
84,8

88,0
80,6
85,4
81,1
78,7
83,3
85,9

91,4
81,8
92,5
83,0
95,6
89,3
85,9

kapcsolattartás minősége
2.4 Gyermek viszonya a közösséghez
együttműködés
alkalmazkodás
szabálytudat
önzetlenség

X
XX-

Szociális kompetenciák mérése
2016-2017
2017-2018
2018-2019

\
4. Közösségért végzett
tevékenység
4.1 Közösségért végzett naposi
tevékenység
kitartás
gyorsaság
szabálytudat
fegyelmezettség
szokásrend betartása
önállóság
kötelességtudat
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Területek

Szociális kompetenciák mérése
2016-2017
2017-2018
2018-2019

\
4.2 Közösségért végzett
egyéb megbízatások
kitartás
gyorsaság
szabálytudat
fegyelmezettség
szokásrend betartása
önállóság
kötelességtudat

2019-2020

2021-2022

89,7

82,7

78,9

80,6

87,3

91,0
78,0
91,0
97,0
91,0
83,0
97,0

84,6
81,7
85,9
80,1
84,6
81,7
80,5

78,7
69,8
82,5
79,7
80,7
78,7
82,5

82,8
74,3
86,2
76,6
82,3
77,7
84,0

85,3
81,8
91,1
83,7
84,1
90,2
85,0

90,0

87,1

80,2

80,8

85,6
(+ 4.8%)

Átlag %
Kiemelések a telephelyek összegző értékeléséből:
~ Erősségek:
- Szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket az eredményről, megbeszéltük a gyermekek erősségeit és a fejlesztési területeket.
-

Segítséget kértünk az óvoda pszichológusától, gyógypedagógusától.

-

Konfliktusok kezelésére a „választások kereke” módszer használata, szabályjátékok játszása a kudarctűrés fejlesztésére.
Szokás-, és szabályrendet következetesen alkalmazzuk. Jó példákat kiemeljük. Sokat dicsérünk. Helyes egymáshoz kapcsolódást tanítjuk,
gyakoroltatjuk. Bántó magatartás esetén, javításra ösztönözzük a gyerekeket. Egymás iránti türelemre, elfogadásra neveljük a gyerekeket.
Jó példával járunk elöl. Minden területen sokat fejlődtek a nagycsoportos gyermekek. Az önfegyelem területén szükséges még a fejlődés.

Fejleszthetőség
- Konfliktusok kezelésére a „választások kereke” módszer használata.
- Az önfegyelem területén szükséges még a fejlődés.
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— Fejlesztési irány:
- Versenyhelyzetet teremtettünk, dicsérünk, jutalmazunk. Pozitív példát emelünk ki, saját példát mutatunk, pozitívan értékelünk.
- Montessori módszerek pozitív hatású alkalmazása a mindennapokban.
- A szociális képességek, indulatkezelés további fejlesztése: szociális kommunikációs képességek, önkontroll módszereinek fejlesztése,
csoport létre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és fejlesztése.
-

Szükséges a családok és az óvoda, illetve majd az iskola közötti együttműködés.

3. PARTNEREK IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSEK
Összesen

Csoportok neve
ÖNÉRTÉKELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
elégedettség adatok
Intézményvezetővel való pedagógusi elégedettség
a vezetői és intézményi önértékelés során (%)
Pedagógus társsal való elégedettségi mutatókaz
önértékelések során (%)
Pedagógus társaik szerint az önértékelések tükrében
Intézményvezetővel való szülői elégedettség a
vezetői és intézményi önértékelés során (%)
Szülői elégedettségi mutatók az önértékelések
során (%)
Pedagógusok önértékelésének támogatása

Nyárs

Iskola

Toldy

Mészáros

Tigris

Lovas

Dísz

Az online kérdőívet 47 pedagógus töltötte ki.

86,9%

96,5%

-

-

94.5%

-

86,9%

98%

Az online kérdőívet 46 szülő képviselő töltötte ki.

88,3%

96,7%

-

-

-

92%
96.2%

98,3%

100%

96%

4. A BEFOGADÁSI IDŐSZAKKAL VALÓ SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG
Kedves Szülők!
Óvodánk a családi nevelés kiegészítője kíván lenni, ennek pedig elengedhetetlen feltétele a család-óvoda hatékony együttműködése. Hagyomány,
hogy a befogadási időszakkal kapcsolatos szülői észrevételeket és javaslatokat összegyűjtjük, a tapasztalatokat pedig beépítjük az intézményi

73

gyakorlatunkba.
Bár a pandémia nehezítő körülményként van jelen a hétköznapjainkban, mégis kérjük, hogy az alábbi kérdések
megválaszolásával segítsék elő munkánkat!
A kérdőív kitöltésének határideje:2022. január 25. kedd.

Válaszadó szülők száma: 62

" Erősségek:
- 95.2% előzetes ismeretekkel rendelkezett.
- 95% égséges tájékoztatást kapott-e ahhoz az első szülői értekezleten, hogy segíteni tudja gyermekének óvodai beilleszkedését.
- Az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák megfelelően segítették a gyermekek óvodai
beilleszkedését: 100%
- Véleménye szerint jól érzi-e magát gyermeke az óvodában? Beszél-e otthon óvodai élményeiről?: 82,3% jól érzi magát!
- Személyesen vagy online formában sor került-e gyermekével kapcsolatos családi beszélgetésre (fogadóórára), ahol tájékoztatást kapott
gyermeke fejlődésállapotáról, a befogadási időszak óvodapedagógusi tapasztalatairól? 71% igen.
- Amennyiben sor került a családi beszélgetésre (fogadóóra), kérjük, ossza meg velünk tapasztalatait! 100% pozitív visszajelzéseket
kaptunk a szülőktől.
Fejleszthetőség:
- 50% ismeri, olvasta, az óvoda Pedagógiai Programját, vagy néhány tartalmáról részleteiben is vannak információik.
-

Amennyiben erre lehetőség volt, a csoportban együtt töltött első napokban hogyan érezték magukat? :77% nagyon pozitív tapaszt alatokat
osztottak meg. Fontos az egyedi esetek megfelelő kezelése.

-

Véleménye szerint jól érzi-e magát gyermeke az óvodában? Beszél-e otthon óvodai élményeiről?: 17.7% változó, hogy jól érzi-e magát.

— *”Fejlesztési irány:
- Amennyiben erre lehetőség volt, a csoportban együtt töltött első napokban hogyan érezték magukat? :77%-ban nagyon pozitív
tapasztalatokat osztottak meg a szülők.
- Személyesen vagy online formában sor került-e gyermekével kapcsolatos családi beszélgetésre (fogadóórára), ahol tájékoztatást kapott
gyermeke fejlődésállapotáról, a befogadási időszak óvodapedagógusi tapasztalatairól? Január 25-ig a családok 30%-a még nem kapott
visszajelzést a gyermek fejlődésállapotáról ^Lehetőség szerint december közepéig minden szülő irányába történjen meg egyfajta
személyre szóló visszacsatolás.
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5. GYERMEKEIK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRŐL - SZÜLŐI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS
Kedves Szülők!
Óvodánk dolgozói arra törekszenek, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsenek megalapozni a gyermekek azon készségeit és képességeit,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek lesznek majd az iskolakezdéséhez és későbbi boldogulásukhoz. Szeretnénk visszajelzést kapni gyermekeik
fejlődési ütemének megítéléséről, valamint az óvodapedagógusok, az óvodapszichológusok, gyógypedagógusok, és a munkájukat segítőkfejlesztő
munkájával való elégedettségükről. A kérdőív kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy minél pontosabban tudjuk meghatározni az előttünk álló
feladatokat.
A válaszadás önkéntes és név nélküli!Az 1-től 4-ig terjedő skála az alábbiakat jelenti:
1 = nagyon elégedetlen vagyok
2 = Kevésbé vagyok megelégedve
3 = Elégedett vagyok
4 = Nagyon elégedett vagyok
A kérdőív kitöltésére 2022. május 23-tőljúnius 6 -ig van lehetőség.

Válaszadó szülők száma: 129

Kérjük, hogy mindkét négyfokú skálán szíveskedjen bekarikázni a megfelelő számot!
Ssz.
1.
2.
3.

Gyermek fejlődési
ütemével
93%
97%
91%

Milyen mértékben elégedettaz alábbi nevelési területeken?
Beszédkészség
Nagymozgás (futás, ugrás, mászás, dobás, stb.)
Kismozgás, finommozgás (gombolás, fűzés, stb.)
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A pedagógusok fejlesztő
munkájával
92%
94%
94%

Ssz.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gyermek fejlődési
ütemével
86%
95%
93%
93%
71%
96%
92%
92%
94%
86%
93%
95%
91%
88%
91%

Milyen mértékben elégedettaz alábbi nevelési területeken?
Összpontosítás, figyelem
Képzelőerő, fantázia
Társas kapcsolatok (barátság) alakulása
Játéktevékenység
Kézügyesség, ábrázoló készség (festés, rajzolás)
A környezet megismerése, ismerete
Matematikai készségek
Neveltségi szint (viselkedési szokások, szabályok)
Önkiszolgáló tevékenységek (öltözködés, tisztálkodás, étkezés)
Fegyelmezettség, a rend szeretete, rendrakás
A problémák felismerésére és megoldására irányuló képesség
Mozgásfejlettség, testnevelés, sport tevékenységek
Versek, dalok tanulása és tudása
Érzelem gazdag gyermek - óvónő kapcsokat
Átlagos elégedettség
%

A pedagógusok fejlesztő
munkájával
84%
95%
87%
88%
91%
93%
91%
89%
98%
95%
88%
94%
94%
85%
91%

Első ízben a 2017-2018. nevelési évben alkalmaztuk a szülői igény-, és elégedettségmérésnek ezt a formáját. Az előző évi mérések során a
szülők - mérsékelten bár, de - mindig elégedettebbek voltak a pedagógiai hozzáadott érték megítélésével, mint saját gyermekeik fejlődési
ütemével. Első ízben fordult elő, hogy a megítélés mindkét oldalon ugyanaz, azaz, 91%. Ez egyrészt azt jelentheti, hogy 1-2 %-kal
elégedettebbek gyermekeik fejlődési ütemével, ugyanakkor kritikusabban ítélve meg a pedagógusok munkáját, a 2019-2020. mérési
eredményekhez viszonyítva 4%-kal elégedetlenebbek a pedagógusok munkájával.
Erősségek:
- Magas szülői átlag elégedettség gyermekeik fejlődési ütemével, valamint a pedagógusok fejlesztő munkájával
Fejleszthetőség
85%, vagy alatti szülői elégedettség a pedagógusok fejlesztő munkájával, mely egyfajta igényként is értelmezhető:
- Összpontosítás, figyelem: 84%
- Érzelem gazdag gyermek - óvónő kapcsokat:85%
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— Fejlesztési irány:
- Kézügyesség, ábrázoló készség (festés, rajzolás) fejlődés ütemével a szülők 71% elégedett.

6. IGÉNY-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS - KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL
Telephelyek - Csoportok jelölése (x)
Nyárs
Iskola
Toldy
Mészáros
Tigris
Lovas
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Csoport szint - Szülői igény- elégedettség mérések - Történt-e szóban vagy írásban mérés az alábbi területeken?
Az együttműködés
színterei

-

Szülői értekezlettel

-

Online
kapcsolattartással
Szülők bevonásával
megvalósított
programokkal
Fogadó órákkal

-

-

Nyitott
napokkal
(nyílt nap)

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
x
xxxxx
xxx
x
x
xxxxx
x xx

xx
xx

xx

x

xxx

xx

xx

x
x xx

x

xx

xx

xx

xx

x

xx

x xx

xx

xx
xx

xx

x

x

xx
xx

Igen

xx
xx
xx
x xx
xx
xx

xx

xx
x xx
xx
x xx

xx

Dísz
Nem

xx

xx

x

x

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:
Nyárs u:
Nem végeztünk ilyen jellegű igényelégedettség méréseket.
Iskola u:
A pandémiás kirekesztettség után nagyon hálásak a szülők a közös programok szervezéséért (barkács, anyáknapi délután, apák napja)
Toldy F. u:
Szülői értekezlet: Szóban történt a megkérdezés. Elégedettek voltak a szülők a kapott információkkal.
Fogadóóra: Egyetértettek az általunk elmondottakkal. Az első félévben megtartottuk minden gyermekünk szüleinek a fogadóórákat. A második
félév fogadóóráinak megtartása folyamatban van. (Középső csoportos szűrésre 5 gyermeket beutaltunk a Pedagógiai Szakszolgálathoz.)
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Rendszeresen küldjük a programokat, tudnivalókat e-mailben, örülnek ennek.
Munkahely látogatások sikeresek voltak, tetszett mindenkinek.
Mészáros u:
Tetszett a szülőknek, és elégedettek voltak. írásban nem kértük ki a véleményüket, elégedettségüket szóbeli visszajelzésekre alapoztuk.
^Fejlesztési javaslatok:Kérdőiv megszerkesztése, ami körülbelül 3 kérdést tartalmaz.
Tigris u: Lovas út:
Amennyiben a szülőknek volt bármi kérdése, felvetése, igénye, fogadóóra keretében sor került ezeknek a megbeszélésére, illetve alkalom nyílt
ezeknek a megvitatására. - Cica csoport
Pozitív visszajelzések érkeztek a szülői értekezlet hatékonyságáról, a kérdések kielégítő megválaszolásáról. - Nyuszi csoport
Rendszeresen kiküldjük a csoport életéről készített képeket pl. születésnap, kirándulás játéktevékenységek. A tematikus tervek témáit a
hirdetőtáblánkon olvashatták a szülők.
^Fejlesztési javaslatok:
Online etikett átbeszélése, leírása.
Dísz tér:
Nagy segítség volt a szülőknek, hogy az otthonaikban maradhattak, és az online térben kapcsolódtunk. A részvételi arány magas volt. Nagyon
várták, igényüket fejezték ki a családok a kapcsolattartásra. Biztonságos közegben, kényelmes volt a szülők számára az online forma. Az online
szülői értekezlet továbbra is népszerű. A szülők igénylik a hagyományok éltetését, az együtt ünneplést. Gyakran nagyszülők, távolabbi
családtagok is eljönnek: Márton napi lámpás felvonulás, iskolába menők búcsúztatója. Adománygyűjtés rászorulóknak. Igény szerint a szülőkkel
egyeztetve személyesen, vagy online tartottuk a fogadóórákat. A szülők igénylik, várják, nyitottak a fejlesztési javaslatainkra, tanácsainkat
elfogadják, bíznak bennünk és a tapasztalatainkban. A szülők többsége igényli a mindennapos kommunikációt, eszmecserét. Szívesen vesznek
részt fenti fórumokon.
^’"Fejlesztési javaslatok: A Covid-helyzet oldódásával újra lehetőségeket szeretnénk nyújtani vállalkozó kedvű szülőknek, hogy a csoport
életébe bekapcsolódjanak (zenészek, tanárok, orvosok, kézművesek).
Fejlesztő csoport:
Külön számszerűsített értékelés nem történik a nevelési év végén, azonban az évvégi munkacsoport értekezlet során megbeszélésre kerülnek az
év tapasztalatai régiók szerint a szakemberek által, és új közös célok kerülnek kitűzésre, irányok, tervek, melyeket a következő nevelési évben
szeretnénk megvalósítani. A közös célok meghatározására azért is törekszünk, hogy habár különböző régiókban dolgozunk, különböző
végzettségekkel rendelkezünk, mégis igyekszünk arra, hogy mindhárom régió óvodapszichológusi és gyógypedagógusi ellátása köze l egyforma
legyen, hasonló szolgáltatásokat, lehetőségeket kínáljunk fel a szülőknek, pedagógusoknak, gyermekeknek.
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Véleményünk szerint nincs szükség számadatos mérésekre, elégedettségi kérdőívekre, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján elégséges, ha év
végén a Fejlesztő team tagjai megbeszéljük a tapasztalatokat és irányelveket tűzünk ki a jövő évre vonatkozóan, ugyanis eddig ez így remekül
működött.

7. GYERMEKI IGÉNY- ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSEK
Történt-e
szóban
vagy
Nyárs
írásban mérés az alábbi
Igen
Nem
területeken?
- Tevékenységekkel
xx
(Játék,
alvás,
xx
rajzolás,
munka,
ünnepek, kirándulás
stb.)
- ©©
- Étkezéssel,
ételek
xx
minőségével
xx
-

Csoportszimbólum
hazaadásával

xx
xx

-

Projektekről,
témákról

xx
xx

Iskola
Igen

Nem
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

To dy

Igen

Nem

Igen

xx

x

x

x

xxx
x

xx

xx
xx

xx

x

x

x

xxx
x

xx

x

xx
x

x

x

x

x

xxx
x

x

x

xx
x

xx

x

xxx
x

xx

Nem

xx
x
x

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:
Toldy F. u.:
++

Dísz

Lovas

Nem

Igen

Nem

Tigris
Igen

Igen

Nem

Mészáros

—

-^Fejlesztési javaslat:
- Gyermeki elégedettségi mérőeszköz elkészítése elmaradt ebben az évben.
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x

xx

x

Mészáros u:
Igényelégedettség mérés szóban történt a gyerekeknél
Fejlesztési javaslat:
- Egységes mérőeszköz bevezetése
Lovas út:
-

Egy adott játék eljátszása után gyakran feltesszük a kérdést (főként, ha nem voltak a feladat elvégzése során motiváltak a gyerekek)
hogy tetszett-e nekik a feladat, illetve el tudják-e mondani, mi nem tetszett benne, mitől lehetne jobb. -Cica csoport
(egyéni szint) széklettartási nehézségekkel küzdő óvodásunknak külön időpontot, illetve felnőttet biztosítunk, hogy gondtalanul és
“idejében” zajlódjék a székletürítés folyamata (szülő kérésére). - Cica csoport
A munka jellegű tevékenységekben mindig nagy lelkesedéssel vesznek részt a gyermekek, illetve minden kiemelkedő ünnepre
motiválhatóak, de az alvás és a pakolás megkezdése szinte mindig negatív visszhangot vált ki. - Nyuszi csoport

•fc

—

.

.

.

.

.

.

Kiváló motivációs eszköznek bizonyult a csoportszimbólum a gyermekek magatartására. - Nyuszi csoport

—^Fejlesztési javaslat:
- Használni fogjuk a mosolygós és szomorúarc mérőeszközt a következő nevelési évben. - Katica csoport
Dísz tér:
Erősségek:
- Montessori beszélgetőkörben pozitív és negatív érzelmek, vélemények kifejezésének támogatása.
- Naponta támogatjuk a véleményformálást. A gyermekek nyitottak a kóstolásra, eldönthetik, hogy kérnek e többet ezt követően.
- Nagyon várják a gyerekek, fontosnak tartják, hogy elmenjen hozzájuk a Csiga-biga (csoportszimbólum). Igyekeznek kiérdemelni
figyelmességgel, jó cselekedetekkel, javító magatartással.
- Montessori beszélgetőkörben pozitív és negatív vélemények kifejezésének támogatása. “Mi tetszett legjobban?” Már elballagott gyermek
édesanyja keresett meg minket, hogy szívesen vezetne tematikus sétát “városi természetben”, a Tabán Parkban. Tartalmas,
szemléletformáló, élményteli foglalkozást tartott. Támogatjuk a gyermekek tiszteletteljes véleményt formálásánakfejlődését.
- Gyermekeink minden tevékenységgel kapcsolatban szóban elmondják őszinte véleményüket, ami tetszik le is rajzolják. Katica Híradótól
mikrofonnal kérdeztem egyéni véleményüket évente többször.
- Étkezés közben kinyilvánítják őszinte véleményüket az ételekről is. Igyekszünk mindenkit kóstolásra ösztönözni.
- Legtöbb témát nagyon szerették és élvezték. Van, ami még most is megjelenik szabadjáték tevékenység idején. Megfelelően felkeltettük
érdeklődésüket, kíváncsiságukat, ami azóta is aktivizálja a gyermekeket.
—’"Fejlesztési irány: Továbbra is támogatjuk a gyermekek tiszteletteljes véleményformálásának fejlődését játékosan.
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8. ISKOLÁK IGÉNY-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE
Kedves Pedagógus Kollégák!
Szeretnénk megkérni Titeket, hogy a kérdőív kitöltésével segítsétek intézményünk eredményes működését. Célunk, hogy információkat gyűjtsünk
arról, milyen mértékben, és milyen területeken vagytok elégedettek az érintett gyermekekkel. Szeretnénk, ha a megerősítésen túl az esetleges
problémákat is jeleznétek, hiszen csak így tudjukjavítani folyamatainkat.
Mérésben érintettek:
- A 2020-2021 nevelési évben a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákba járt, jelenleg első osztályos tanulók.
- Azok a Budapest I. kerületi iskolák, ahol a legtöbb volt óvodásunk kezdte meg a 2021-2022. tanévben tanulmányait
Résztvevők: Első osztályban és napköziben tanító pedagógusok
A kérdőív kitöltésének időtartama: 2021. október 18-tól november 05-ig.

Az iskolák elégedettségének vizsgálatára volt óvodásaink vonatkozásában ebben a nevelési évben is azon 4 iskolát kerestük meg, ahol a
legtöbben kezdték meg tanulmányaikat a 2020-2021. nevelési évben óvodába járó gyermekek. Névre szóló nyomon követést végeztünk
kérdőíves módszerrel, melynek során elsősorban a képességekre fókuszáltunk. A mérés időpontja: 2021. október 18-29.

Telephelyek - Elégedettség adatok

1. Beszédkészség
2. Nagymozgás (futás, ugrás, mászás, dobás,
stb.)
3. Kismozgás, finommozgás (gombolás, fűzés
stb.)
4. Összpontosítás, figyelem
5. Képzelőerő, fantázia

Int.
összesen
%

%

A mérés területei

Lovas

Dísz

84

74

90

77

85

75

86

96

84

88

95

81

80

83

81

71

88

75

66

79

79

76

88

95

90

88

88

88

88

Nyárs

Iskola

Toldy

Mészáros

61

78

77

85

54

85

91

71

77

68
71

81

Tigris

Telephelyek - Elégedettség adatok

6. Társas kapcsolatok (barátság) alakulása
7. Játéktevékenység
8. Kézügyesség, ábrázoló készség (festés,
rajzolás, egyéb technikák)
9. A környezet megismerése
10. Matematikai készségek
11. Viselkedési szokások és szabályok
12. Önkiszolgáló tevékenységek: öltözködés,
tisztálkodás, étkezés
13. Fegyelmezettség, a rend szeretete
14. A problémák felismerésére és megoldására
irányuló képesség
15. Testnevelés, sport
16. Versek, dalok tanulása és tudása
17. Érzelemgazdag gyermek-óvónő kapcsolat
ISKOLÁK ÁTLAG ELÉGEDETTSÉGE

Int.
összesen
%

%

A mérés területei

Lovas

Dísz

88

83

83

80

90

91

91

90

87

91

95

84

81

79

80

87

95

85

88

84

92

85

79

82

92

85

91

86

96

86

61

75

91

90

81

81

83

80

68

86

91

90

78

85

88

85

71

74

86

85

78

79

83

79

50

74

88

65

78

82

92

77

54

89

89

85

75

88

96

85

75

87

93

90

78

84

88

85

64

82

93

85

79

90

80

84

63%

80%

90%

86%

81%

83%

88%

82%

Nyárs

Iskola

Toldy

Mészáros

61

73

88

85

61

84

95

46

78

54

82

Tigris

^ Erősség:
I Fejleszthetőség:
^”Fejlesztési irány:
- Intézményi szinten: összpontosítás, figyelem, a problémák felismerésére és megoldására irányuló képességek fejlesztése,
fegyelmezettségre, a rend szeretetére nevelés.
- Telephelyi szinteken: Az éves és tematikus tervezés valamint a megvalósítás során a telephelyhez kapcsolható fejleszthetőségekre kell
fókuszálnunk.11

9. DIAGNOSZTIKUS FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER -DIFER
DIFERAz
iskolakezdés
szempontjából
meghatározó elemi készségek mérése 11
gyermeket érintően a Lovas utcában- Katica
csoport
Írásmozgás-koordináció
Beszédhanghallás
Relációszókincs
Elemi számolási készség
Tapasztalati következtetés
Tapasztalati összefüggés
Szocialitás - társas kapcsolatok kezelése

Csoportok neve
Nyárs

nem
volt
ilyen
jellegű
mérés

Iskola

Toldy

nem
volt
ilyen
jellegű
mérés

nem
volt
ilyen
jellegű
mérés

Mészáros

nem volt
ilyen
jellegű
mérés

Tigris

Lovas

nem
volt
ilyen
jellegű
mérés

71
83
73
65
61
62
84

Dísz

Összesen
%

nem
volt
ilyen
jellegű
mérés

71
83
73
65
61
62
84

11 gyermekkel a rövid DIFER tesztet végeztük el, közülük 2 gyermek esetében volt szükség a kiemelt készségek vizsgálatára.
A második félévben került sor a gyermekek DIFER mérőeszközzel való vizsgálatára. Több napon keresztül végeztük a gyermekek vizsgálatát és
értékelését.
" Erősség: Az eredményekről a szülőket tájékoztattuk, az esetleges feladatokat megbeszéltük.
Fejleszthetőség: Célszerű lenne intézményi szinten célzottan, és több mérést is elvégezni (rövid DIFER)
’"’Fejlesztés iránya:
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-

Az elemi számolási készség, és az írásmozgás koordináció marad el az átlagtól.
DIFER képzésen történő részvétel

Megjegyzés:„Szerettünk volna részt venni egy az Oktatási Hivatal által meghirdetett képzésen, de a pandémia miatt a képzés tolódott. Illetve,
szerettük volna megpróbálni az eredményeinket az online térben rögzíteni.”

10. SZOCIOMETRIÁI VIZSGÁLAT
A csoportközösség struktúrájának vizsgálata
Mérésben résztvett gyermekek száma

Nyárs
-

Iskola
-

Toldy
-

Telephely
Mészáros
21

Tigris
-

Lovas
-

Dísz
20

Összesen
41

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:

~ Mészáros u:
Vegyes csoport lévén a választások nem minden esetben validak (pl. napi kapcsolat képezte az alapot, a hiányzó gyerekek kevésbé estek latba
stb.), így nem tükrözi a napi valóságot (pl. az SNI-s kisfiú és az Asperger-szindrómás kisfiú is kapott szavazatot, de valójában jóformán nincs
kapcsolatuk a gyerekekkel, illetve negatív előjellel van (pl. az SNI-s fiú nem tud bekapcsolódni a többiek játékába, rombol, dobálja a játékokat,
agresszív, durva a társakkal stb.)- A nagyobbak választásai nagyrészt tükrözik a valós kapcsolatokat, baráti viszonyokat.
~ Dísz tér:
Sok baráti kapcsolatot létesítenek és ápolnak az óvodán belül és óvoda utáni időben is. Több gyermek indulatkezelési problémával küzd. Több
vezéregyéniség, központi figura van minden korosztályban, akikhez szívesen kapcsolódnak a gyermekek.
—’"Fejlesztés iránya: Ovodapszichológussal együttműködve bevezettük a “Választások Kereke”-eszközt. Célunk a kapcsolatok minőségének
finomítása, az egymás iránti tisztelet folyamatos gyakoroltatása.
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AMIT AZ ÓVODAPEDAGÓGUSNAK ÉSZRE KELL VENNIE
Tájékozódó
vizsgálat
a
tanköteles
gyermekek képesség és készségszintjéről
Mérésben részt vett gyermekek száma

korú
Nyárs
-

Iskola
12

Toldy
-

Telephely
Mészáros
-

Összesen
Tigris
-

Lovas
10

Dísz
-

22

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:

~ Iskola u:
Nagyon jó módszernek találom, mert gyorsan megtanulható, hatékony, és a mozgáson kívül minden területet felölel, átölel. Az információk
segítségével ráismerhetővé és azonosíthatóvá válnak a különböző részképességek és azok hiányosságai. Egyaránt alkalmas preventív és
korrekciós munkához a fejlesztő eszközkészlete.
- Lovas út- Katica csoport:
A feladatokat szívesen végzik, sokszor kérik is a gyermekek. Ez a gyűjtemény abban segít, hogy észrevegyük a problémát, és amit orvosolni
tudunk abban segítsünk a gyermeknek mert ha időben érkezik a segítség az orvosolható, természetesen a szülőkkel együttműködve.
—’"’Fejlesztési javaslatok:
Mindhárom korcsoporttal célszerű lenne a nevelési év elején és végén is mérni, és a különböző tevékenységekben intenzívebben alkalmazni a
gyűjteményben található játékokat.
11. RAJZELEMZÉS
Goodenough-féle emberalak-ábrázolás teszt
alkalmazása
Mérésben részt vett gyermekek száma:

Nyárs
-

Iskola
-

85

Csoportok neve
Toldy Mészáros Tigris
-

Összesen
Lovas
39

Dísz
-

39

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:
Lovas út:
A gyerekek többsége a korosztályuknak megfelelő rajzkészséggel rendelkez ik. Leginkább az emberábrázolás területe a leggyengébb számukra.
Ennek ellenére többségében az is megfelelően alakult, csupán 2 gyermek marad le az emberábrázolás, illetve más ábrázolási módok területén.
- Ezen kívül 3 gyermeknek a rajzkészsége átlagon felüli. - Cica csoport
Az eredményekről tájékoztattuk a szülőket is. - Katica csoport
—*”Fejlesztési javaslatok:
- A gyerekek mivel még nem szeretnek annyira rajzolni, illetve nem élik meg annyira pozitívan az ábrázolás örömét, így a fejlődés üteme
nem tud gyorsan zajlani. Célszerű lenne további motivációs eszközöket bevetni ennek orvoslására. - Cica csoport
- Félévente lehetne ismételni a mérést. Időt kell rá szakítanunk. - Katica csoport

12. EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK
Telephelyek
Egészségügyi vizsgálatok
száma
Gyermekorvosi
Fogászati szűrés
csoportonként
Védőnői látogatás
csoportonként
Egyéb:

Összesen
Nyárs
-

Iskola
-

Toldy
1

Mészáros
-

Tigris
-

Lovas
-

Dísz
-

1

1x

1x

-

1x

1x

1x

2x

21

10x

2x

3x

3x

4x

4x

4x

106

-

-

-

-

-

-

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:
Nyárs u.:
- Védőnői ellenőrzés a gyermekek fejtetvessége miatt.
Iskola u:
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- Alakul a kapcsolatépítés az óvodaorvossal.
Toldy F. u.:
- Az oltási könyvek áttekintése után, valamint a fejtisztaság vizsgálat végeztével értesítettük az érintett szülőket az esetleges további
teendőkről.
—^Fejlesztési javaslat:
- Az óvoda orvosa egy alkalommal volt az óvodában ismerkedni. Beszélgettünk az allergiás reakciókkal kapcsolatban az óvodai dolgozók
tanfolyamon való részvételéről. Lehetne még a kölcsönös munkakapcsolat lehetőségeiről egyeztetni.
Mészáros u:
- Az óvoda orvosa az idei évben nem látogatott ki az intézményünkbe. A védőnői látogatások minden esetben hajtetű szűrésre
összpontosultak.
—Fejlesztési javaslat: Jó lenne, ha legalább évente egyszer az óvoda orvosa meglátogatná az intézményt. Kérdéseinket feltehetnénk
(allergiával, kisebb balestekkel kapcsolatban) Munkakapcsolat erősítése az óvoda és a gyermekorvos között.
««

- Lovas út:
- A gyermekek többségének a foga rendezett, ápolt.
- Egyes gyereknél további fogászati szűrés és barázdazárás javasolt. Minimalizáljuk a cukor/édességfogyasztást a csoportban. Ebéd utáni
fogmosással figyelünk a gyermekek fogainak ápolására, épségére. -Delfin csoport
- A szülőknek jeleztük a szűrés eredményét, melyet azonnal rögzítettek egy névre szóló adatlapon a vizsgálatot végző szakember ek. Nyuszi csoport
- A 21 fős kiscsoportból 2 gyermeknek javasolta a doktornő a további kezelést. Óvónői motivációra az összes gyermek bátran ki m erte
nyitni a száját és megmutatta a fogait a doktornőnek. - Süni csoport
- A legtöbb gyermeknek barázda zárás javasolt, kevés a szuvas fogú gyerek, az ujját szopó gyerekeknek le kell állniuk az ujjszopással,
különben eldeformálják a fogsorukat és fogszabályzásra kell menniük. Átadtuk a papírt a gyerekek szüleinek, amelyen fel volt tüntetve a
vizsgálat eredménye. A nem jelen lévő gyermekek szüleit értesítettük a gyermekfogászati helyszínről, hogy pótolhassák a vizsgálatot. Cica csoport
««

~

Erősség:
- A gyermekekkel kapcsolatos aggodalmainkra reagálva a védőnő minden esetben utánajárt a családi háttérnek, szakmai tanácsokkal látott
el bennünket. Rendszeres fejtetű szűrés, tanácsadás személyes módon- Süni csoport
- Minden szerdai értekezletre elhívjuk, és konzultálunk a gyerekek fejlettségi/egészségi állapotáról a szülőkkel, ha szükséges, szakszerűen
tájékoztattuk. - Delfin csoport
- Igyekszünk tartani a szoros kapcsolatot a védőnőnkkel, a doktornővel pedig megpróbáljuk kialakítani.
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Dísz tér:
- Minden gyermek rendben volt. Nagyon kedves a fogorvos néni, a gyermekek bátran együttműködnek vele. A védőnéni évente 4-szer
tetűfertőzés- szűrést végez.

2. SZEMÉLYISÉG- ES KÖZÖSSEGFEJLESZTES

A TERÜLET ÖSSZEGZŐ ERTEKELESE
A beírt gyermekek 50%-a egyéni vagy kiscsoportos formában. az óvoda által foglalkoztatott gyógypedagógusok és pszichológusok általi
fejlesztésekben részesült, mely arányaiban közel 10%-kal több, mint a megelőző évben. Az SNI gyermekek száma a beírt gyermekek számával
arányosan csökkent. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az idén is 3 gyermek/család részesült. A szülői nyilatkozat alapján térítés
mentesen étkezők, valamint a nagycsaládokban élő gyermekek száma mérsékelten csökkent. Sajnos a tartós betegek gyermekek száma és
aránya emelkedett, jelenleg 16 gyermeket érint. Valamilyen allergiás megbetegedésben 7 gyermekünk érintett, ugyanakkor diabéteszes
gyermek ellátására ebben a nevelési évben nem volt igény. A speciális étrendet igénylő gyermekek száma és aránya minimálisan csökkent,
jelenleg 12 gyermek számára biztosítjuk az egészségállapotuknak megfelelő étkeztetést. A veszélyeztetett gyermekeink száma 4 fő, ők fokozott
gyermekvédelmi ellátásban részesülnek, melyben nagy segítségünkre van az intézmény szociális segítője. A Gyermekjóléti Szolgálat irányába
hét esetben került sor írásbeli jelzésre. A gyermekét egyedül nevelő szülők száma és aránya - hasonlóan az elmúlt évhez -most is 8%. A
gyermekek szociális hátteréről elsősorban a családokkal való kapcsolat révén szerezzük be a szükséges információkat, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek vonatkozásában pedig szükség szerint igénybe vesszük a segítő szolgálatokat. A nevelési év során az elmúlt évhez
viszonyítva már több közösségépítő gyermekprogram szervezésére került sor, azonban a szülők bevonódásának biztosítására még mindig
korlátozottak voltak a lehetőségek.

Személyiségfej lesztés
Szempont:2.1. Hogyan
hátrányainak enyhítése?

történik

a

gyermekek

szociális

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél
rendelkeznek a
pedagógusok megfelelő
információkkal,
és
alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal
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rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
Intézményünk egyik legfontosabb feladata a nevelésé és fejlesztési folyamat során a személyiség-, és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek
kell lennünk a személyre szabott nevelés-fejlesztés feladatainak ellátására, valamint a beilleszkedési és tanulási nehézségek kezelésére, valamint a tehetségek
fejlesztésére, gondozására. A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével
összhangban valósul meg.
Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

Személyiség- és közösségfejlesztés MUNKALAP és annak rövid elemzése
K Jellemző adatok
K Általában honnan vannak az információk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szociális hátteréről?
K Milyen - intézményi szinten is említést érdemlő vagy követendő - konkrét fejlesztő tevékenységet, intézkedést alkalmaztak a kollégák, és
ezeket milyen eredményességgel?
K Gyermekvédelmi koordinátor beszámolója
K Óvodapszichológusi értékelő beszámoló
K Gyógypedagógusi értékelő beszámolója

-

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

Alapadatok
Telephelyek ^
A nevelési/fejlesztési folyamat
mutatói |
Beírt gyermekek

Ssz.

1.

2.
3.
4.
5.

Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Óvodai jogviszonyt szüneteltető
gyermek
Az év folyamán a járványhelyzet
okán 80%-ban igazoltan hiányzó
Sajátos nevelési igényű
gyermekek száma
HH gyermek

Telep lelyek
Nyárs
2021. 10. 01.

85

Iskola

To dy

Mészáros

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

85

97

102

68

70

47

57 /56%

43 /51%

32 /46%

2022.05.31.

51
29 /57%

7

8

9

9

11

10

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

2

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0
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Telephelyek ^
A nevelési/fejlesztési folyamat
mutatói l

Ssz.

6.
7.
8.

9.

10.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Szülői nyilatkozat alapján
térítésmentesen étkezők
3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők
Tartósan beteg vagy fogyatékos,
vagy családjában tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek
Nevelésbe vett gyermek

Beilleszkedési magatartási,
tanulási zavarral küzdő gyermek
11.
Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Veszélyeztetett gyermek

Telep lelyek
Nyárs

Iskola

To dy

Mészáros

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

0

0

0

1

3

1

1

1

15

15

16

22

9

11

11

8

23

24

21

22

16

18

9

8

3

3

2

2

4

3

4

4

0

0

0

0

0

0

0

3

2

9

8

7

5

2

4

3

2

9

8

7

5

2

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18

19

8

8

3

5

0

12.

Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Írásban jelzést tettünk a
13.
Gyermekjóléti Szolg. irányába.
Jelzést tettünk a szociális segítő
14.
irányába
Anyaotthonban lakó gyermek
15.

16.

Gyermekét egyedül nevelő szülő
2
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Ssz.
17.

Telephelyek ^
A nevelési/fejlesztési folyamat
mutatói l
Félnapos óvodás gyermek

Telep lelyek
Nyárs

Ssz.

To dy

Mészáros

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

0

0

1

1

2

1

1

1

0

0

0

0

3

4

0

0

0

0

3

4

2

1

1

2

0
0

0
0

0
3

0
3

0
1

0
2

0
0

0
0

0

0

3

6

2

3

0

0

18. Nem étkező
Speciális étrendet igénylő
19.
gyermek
20. Diabétesz-1 gyermek
21. Allergiával küzdő gyermek
Tehetségígéretes gyermek
22.
Telephelyek ^
A nevelési/fejlesztési folyamat
mutatói l

Iskola

Összesen

Csoportok neve
Lovas

Tigris

Diísz

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

41

45

96

100

44

43

478

2022.05.31.

Beírt gyermekek
496

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Óvodai jogviszonyt szüneteltető
gyermek
Az év folyamán a
járványhelyzet okán 80%-ban
igazoltan hiányzó
Sajátos nevelési igényű
gyermekek száma
HH gyermek
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő

51 /51/

11 /24%

249
50%

26 /60%

4

3

10

9

2

1

47

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3
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Telephelyek ^
A nevelési/fejlesztési folyamat
mutatói l

Ssz.

7.
8.

9.

10.

Szülői nyilatkozat alapján
térítésmentesen étkezők
3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők
Tartósan beteg vagy fogyatékos,
vagy családjában tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek
Nevelésbe vett gyermek

Beilleszkedési magatartási,
tanulási zavarral küzdő gyermek
11.
Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Veszélyeztetett gyermek

Összesen

Csoportok neve
Lovas

Tigris

Diísz

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

3

3

9

13

5

5

9

26

29

15

17

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

2021. 10. 01.

2022.05.31.

68
14%
118
25%

77
16%
127
26%

2

17

16

0

0

0

0

5

5

4

5

5

5

4

31
6%
31
6%

29
6%
29
6%

0

3

3

0

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

2

0

0

2

7

0

0

2

2

0

0

0

4

1

1

5

3

0

0

6

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

3

35
7%

39
8%

8

12.

Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Írásban jelzést tettünk a
Gyermekjóléti Szolgálat
13. irányába.
Fejlesztő csoport általi
fejlesztésben részesülők
Jelzést tettünk a szociális segítő
14.
irányába
Anyaotthonban lakó gyermek
15.
16.

Gyermekét egyedül nevelő szülő
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A nevelési/fejlesztési folyamat
mutatói l

Ssz.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Félnapos óvodás gyermek
Nem étkező
Speciális
étrendet
gyermek
Diabétesz-1 gyermek

igénylő

Allergiával küzdő gyermek
Tehetségígéretes gyermek

Összesen

Csoportok neve
Lovas

Tigris

D>ísz
2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

2022.05.31.

2021. 10. 01.

0

0

10

8

0

0

14

11

0

0

0

0

0

0

3

4

2

3

2

2

1

13
3%

12
2%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

6

7

1

1

1

1

1

8

12

2

1

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szociális hátteréről a szükséges információkat általában az alábbi forrásokból kapták, vagy
szerezték be az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő Fejlesztő csoport tagjai:
- Anamnézis lap
- Védőnő
- Családlátogatás, családi beszélgetések, fogadóórák
- Szociális segítő: a gyermek- és családvédelem szakemberei is segítenek, a szociális segítőnktől is hasznos információkat kapunk
- Szakszolgálattól a szakértői vélemények tartalmaiból
- Folyamatos kommunikáció a fejlesztő szakemberekkel (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, utazó logopédus),
óvodapedagógusokkal
- Szülővel történő beszélgetések, napi információk.
Intézményi szinten az alábbi konkrét fejlesztő tevékenységeket, intézkedéseket alkalmazták az óvodapedagógusok:
- Pedagógiai Szakszolgálathoz iránytás
- Szakorvosi vizsgálat
- Partner intézményekkel (orvos, védőnő) konzultáció
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-

Intézményi szintű óvodapszichológusi megsegítés
Gyermekjóléti segítő igénybevétele
Tehetséges gyermekeknél tájékoztatás-Tehetségponthoz irányitás
Szükség szerint a Fejlesztő csoport tagjai a fogadó órákon is részt vesznek. Minden gyermek fejlettségét, a mindennapi tapasztalatokat
megbeszéljük a fejlesztőkkel, közösen alakítjuk ki a szűrésre beutalandó gyermekek névsorát.

A Fejlesztő munkacsoport konkrét fejlesztő tevékenységei, megtett intézkedései:
- A gyógypedagógia vizsgálat, szakszolgálati javaslat, a Szakértői Bizottság fejlesztési előírásának megfelelő fejlesztések végzése.
- Az eredményesség azokban az esetekben látható, ahol a szülők támogatják, megsegítik otthoni gyakorlással a gyermeket, illetve időben
behozzák az óvodába a kisgyermeket, hogy részt tudjon venni a fejlesztéseken.
- Szülőkonzultáció, koordináció a Szakszolgálatnál-egyeztetések, óvodapedagógus konzultáció, külsős szakemberrel való egyeztetés,
gyermekek egyéni, illetve kiscsoportos ellátása. Amennyiben az ellátás során azt tapasztaljuk, hogy indokolt a további kivizsgálása a
gyermeknek, akkor erre javaslatot teszünk, tovább küldjük, óvodapszichológusi jellemzést készítünk.
- Egy SNI gyermek szülője egyáltalán nem partner, nem támogatja megfelelően a gyermek fejlődését. Jeleztük a Gyermekjóléti
Szolgálatnak.

Kiemelés a Fejlesztő munkacsoport összegző értékeléseiből - ^övid összefoglaló értékelés (fejlesztési eredmények, fejlesztő munka
körülményei, együttműködés a pedagógusokkal és a szülőkkel):
Iskola u.:
Az információkat a Szakszolgálattól, Szakértői Bizottságtól, óvodapedagógustól, szülőtől és saját elvégzett gyógypedagógiai vizsgálatból, egyéni
foglalkozásokból, csoportmegfigyelésből, mozgásvizsgálatból, kettősvezetésű csoport folyamán nyertük.
A fejlesztések rendszeressége megfelelő, ebben a nevelési évben azok a kisgyermekek is jártak óvodába, akiket a tavalyi évben nem mertek
hozni a pandémia alatt. Minden szülő igénybe vette a felajánlott fejlesztéseket. Az óvodapedagógusok a tornaszoba beosztásban partnerek. A kis
fejlesztő szoba nem a legideálisabb, levegőtlen, ablaknélküli helyiség, de más lehetőség hiányában osztozik rajta a pszichológus, utazó
gyógypedagógus, és a gyógypedagógus.
—^Fejlesztési javaslat: Fejlesztő helységben a radiátor korszerűsítése, ablaknélküli helység, hőfok nem állítható
Toldy F. u.:
A fejlesztések megszervezése nehezebb, mivel az irodából leválasztott egyetlen térben kell megoldanunk. Itt is segítőkészek az
óvodapedagógusok a tornateremmel kapcsolatban, így lehetőség van ott is fejlesztéseket tartani. Egy családnak ajánlotta a Szakszolgálat, hogy
keressék a kapcsolatot az óvoda pszichológusával, de az édesanya nem látta szükségesnek. A testvérpár jövőre iskolába megy. Nehéz csoport
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nehezen kezelhető gyermekekkel, de a lehetőségekhez képest, eredmények mutathatók fel a gyermekek fejlődésében. A szülők együttműködése
változó, van csoport, ahol nagyon motiváltak a szülők az óvodapszichológiai ellátás igénybevételére, azonban vannak esetek, ahol kisebb a
nyitottság az ezirányú folyamat megkezdésére.
Nyárs u.:
Az idei nevelési évben az eszköz igény beszerzésre került, a fejlesztésre kijelölt csoportszoba használatát jól megoldották a szakemberek egymás
között. Nehézséget csak a nevelési év második felében a Dísz téri óvoda költözése okozott a szoba felosztásban, de ez is megoldódott
rugalmasan.
»-•» —

—’’’Fejlesztési javaslat:
- A jövőben tisztázni, pontosítani szükséges a munkaköri feladatokat, ugyanis félreértésekből származó nem nyíltan megfogalmazott
visszajelzések érkeztek az óvodapszichológia felé.
- A fejlesztő helyiségben folyó munka zavartalanságának biztosítása.
- Nyílt, őszinte kölcsönös szakmai kommunikáció, amennyiben van probléma a szakember munkájával, szakmai együttműködéssel, akkor
ezt jelezni, megbeszélni nyíltan vele. Vagy amennyiben a pedagógus nem ért valamit, akkor kérdezzen a szakembertől nyugodtan és újra
átbeszélésre, megbeszélésre kerül a dolog.
Mészáros u.:
" Erősség: Az idei nevelési évben nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki a pedagógusokkal. Érzékelhető, hogy felismerték, hogy a
szakemberek segítik munkájukat, egyre többször keresnek kérdésekkel egy-egy gyermek kapcsán és jó szakmai beszélgetések alakultak ki,
illetve a tanácsok, javaslatok, melyekkel igyekszem segíteni őket kipróbálásra kerülnek, kapok visszajelzést tőlük egy-egy kipróbált technikáról.
Az intézményvezető-helyettes mindent megtesz, hogy legyen helyünk, habár az infrastrukturális kialakítottsága nem épp kedvező az óvodának, 1
fejlesztő szoba van, amin osztozkodunk 5-en. Az elmúlt két nevelési évet végig kísérte a covid, és a covid miatti hiányzások, korlátozások,
egyéni szorongások elmúltával érthetőbbé vált egy minőségi ugrás a szakmai együttműködés megvalósulásában.
Tigris u.:
Az idei nevelési év tapasztalatai alapján elmondható, hogy kevésbé jutottak el óvodapszichológiai ellátásba a gyermekek, dacára annak, hogy
több alkalommal volt beszélgetés, konzultáció a pedagógussal. Pozitívum, hogy itt is egyre jobb szakmai kapcsolat látszik kialakulni, illet ve a
szakmai beszélgetések során egy-egy javaslatot beépít a pedagógus a munkájába.
" Erősség: Az idei nevelési évben az eszköz beszerzés teljes mértékben megvalósult és a fejlesztő csoportszoba használatának rendszere is
kialakulni látszik (egyik részét igyekeznek szabadon hagyni számunkra, míg a másik rész raktárként funkcionál). Sikerült megvalósítani, hogy az
egyik szekrény zárható lett, ahol lehet tárolni a dokumentációt.
—^Fejlesztési irány: A továbbiakban is erősíteni a jó szakmai együttműködést
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Lovas út:
46

" Erősség: Több csoportból szívesen keresnek a pedagógusok kérdésekkel, beszélgetést kezdeményeznek. Ezen esetekben azt tapasztaljuk,
hogy a szülők is nyitottabbak ezekben a csoportokban és gyakrabban keresnek kérdéseikkel.
Fejleszthető:
- Gyakran foglalt a tornaterem, melyet 4 szakember is használna. Ennek a finomra hangolt időbeosztását nagymértékben akadályoztatják
azok a foglalkozások, melyek a helyszínen kerülnek megrendezésre (zenei foglalkozás, báb, gyertyaöntés, stb). Ez az idei nevelési évben
is nagy nehézséget jelentett. Továbbá az, hogy a pszichológusi foglalkozásokat, a páros vezetésű csoportokat gyakran megzavarják
eszközök ki-be hordásával a terembe, illetve továbbra is gyakorta raktárként funkcionál a hely.
- A tornateremben lévő szekrény ajtaja rendszeresen tönkremegy és balesetveszélyes.
- Szerencsés lenne, ha az eszközök, játékok beszerzése a mi feladatunk lenne. Így nem jelentene nehézséget, ha valami nincsen készleten.
- Második nevelési év telt el, úgy, hogy nem kaptunk játékokat, egyéb eszközöket. Az ott rendelkezésünkre álló eszközök 70 %-ban saját
tulajdonunk és a csoportokból gyűjtögettünk még pár társast és egyéb játékot, amelyekkel a foglalkozásokat tartjuk.
- Kivétel ez alól a papír-írószer rendelések, mert ott minden kért árut megkaptunk maradéktalanul.
Dísz tér:
46

~ Erősség: Az idei nevelési év nagy kihívása volt az intézmény költözése, melyet köszönet a kollégák szoros együttműködésének
megvalósult, mind a költözés, mind az új helyen (a Nyárs utcai épületben) a kollégákkal való órarendek év közbeni összehangolása. A
pedagógusokkal lehetőség van szakmai megbeszélésekre, a tett javaslatokat igyekeznek beépíteni a gyermekek mindennapjait megkönnyítve az
adott technikával, módszerrel.
-*”Fejlesztési irány:
Ezt a szakmai együttműködést érdemes a jövőben is fenntartani, csiszolgatni.
—^Fejlesztési javaslat:
- Nyomtatási lehetőség biztosítása jó lenne.
- Szerencsés lenne, ha az eszközök, játékok beszerzése a fejlesztők feladata lenne. Így nem jelentene nehézséget, ha valami nincsen
készleten.
Székhely/telephely szinteken:
—^Fejlesztési javaslat:
- Kettős vezetésű csoportok megvalósítása.
- Tehetséggondozó diagnosztika.
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GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG
A telephelyi éves beszámolók többnyire részletesen tartalmazzák a gyermekvédelmi koordinátorok beszámolóit.
Intézményi szinten egyértelműen növekvő tendenciát mutat azoknak a gyermekeknek a száma, akiknél nevelési, ill. viselkedési problémák
tapasztalhatók. Ennek - több más mellett - oka lehet a járványügyi helyzet is:
- az összezártság sok konfliktus forrása, ami gyakran válással végződik
- a családok nem érzik magukat anyagi biztonságban.
Ezek a frusztráló tényezők eredményezhetik, hogy a gyermekekre nem tudnak a szülők elég minőségi időt fordítani.
Nőtt azoknak az eseteknek is a száma, ahol már szükség volt a szociális segítő kolléga bevonására, illetve 9 esetben sor került arra is, hogy jelzés
tegyünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ezeket az intézkedéseket megelőzte a kollégák részéről: családlátogatás, fogadóóra szülővel,
esetmegbeszélés gyermekvédelmi koordinátorral, óvodai szakemberekkel. A szociális segítő kolléga több alkalommal vett részt
esetmegbeszéléseken, illetve irányítottuk hozzá közvetlenül a szülőket (elérhetőségét megadva) pl. jogi problémákkal, komplikált válás esetén
mediálással kapcsolatban.
A gyermekvédelemmel nevelőtestületi értekezlet keretében intézményi szinten is kiemelten foglalkoztunk valamennyi telephelyünkön.
Felvételről minden telephelyen közösen meghallgattuk Juhászné Csuka Csilla (intézményvezető, Újbudai Humán Szolgáltató Központ) előadását
- Amit a gyermekvédelemről feltétlenül tudni kell! - címmel, ezt követően pedig Gyárfás Adél szociális segítőnk irányításával beszélte meg
minden telephelyi közösség az elhangzottakat. Az előadás tartalmaiból Kádárné Szimler Zsuzsanna intézményi gyermekvédelmi koordinátor
kigyűjtötte a fontosabb fogalom meghatározásokat, a területen dolgozók, illetve a krízishelyzetben hívható elérhetőségeket. E fontos
információkat tartalmazó gyűjtemény megosztása segítséget nyújt a kollégáknak. A fogalomtárból könnyebben beazonosíthatóak, felismerhetőek
a gyermekvédelmi esetek, mely megkönnyíti a további lépések sorrendjét.
Koordinátoraink kerületi és egyéb gyermekvédelmi konferenciákon is részt vettek, és az ott hallottakat megosztották az óvodapedagógusokkal. A
kollégák javaslatai és kérdései eljutottak a Gyermekjóléti Szolgálat felé pl. szorosabb együttműködést igényelnénk a gyermekorvossal,
védőnőkkel, mivel ők is a jelzőrendszer tagjai.
Minden telephely a gyermekek és a családok bevonásával csatlakoztunk a MERT ADNI JÓ! karácsonyi adománygyűjtéshez, melyet már
negyedik éve az óvoda Gyermekvédelmi munkacsoportja kezdeményez és koordinál. Ebben az évben a Tiszanánai Tündérkert Óvoda, valamint a
településen egyedül élő és rászoruló idős lakosaihoz jutottak el a gondosan csomagolt tartós élelmiszer adományok. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a családoknak és az óvoda valamennyi dolgozójának a gyermekek szociális érzékenységét támogató együttműködését, munkáját.

" Erősségek:
- Asszertív kommunikáció szülőkkel, szociális segítővel, óvodai szakemberekkel, gyermekvédelmi koordinátorral, a gyermekek fejlődése
érdekében.
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Hatékony szervezés a karitatív akciók lebonyolításában.
Új ismeretek elsajátítása, nyitottság a változásra ezen a területen is pl. továbbképzésen hallottak beépítése a nevelőmunkánkba.

Fejleszthetőség
- Adott esetben több esetmegbeszélés az érintett szakemberek között (már elindult ennek rendszeresítése nevelői értekezleten)
-

Hatékonyabb kommunikáció a jelzőrendszer tagjai között: gyermekorvos, védőnő, szociális segítő, pedagógusok, Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai.

A SZITAKÖTŐ program tapasztalatai
Az SNI-s gyermekek fejlesztését támogató szakmai kompetenciák fejlesztése, valamint a család - óvoda kapcsolatának további erősítése céljával
indított projekt előkészítő munkálatai 2020. augusztusában indultak, majd a COVID-korlátozások miatt fel kellett függesztenünk, és csak 2021.
szeptemberében tudtuk folytatni a munkát. Sajnos a körülmények alakulása miatt ebben a nevelési évben sem sikerült lezárni a programot.
A teljes dolgozói kört érintő elméleti továbbképzés második szakasza - folytatva a 2020-2021-ben elkezdett munkát - megvalósult.
A NestingPlay bevonódást, inklúziót támogató képzéseinek célja az volt, hogy a különböző fejlődésbeli elmaradások miatt viselkedészavaros
gyermekekhez nyújtson gyakorlati segítséget a pedagógusoknak, valamint azoknak a pedagógiai munkát segítő munkatársaknak, akik a
gyerekekkel foglalkoznak. A képzés előadója gyakorlati példáinak bemutatása kapcsán a részképesség-zavarok felismerésére és a fejlődés
megsegítésére egyaránt kitért, illetve igény szerint a résztvevők által hozott példákon keresztül is sor kerülhetett egy-egy terület feldolgozására.
A visszajelzések alapján a gyakorlati megoldások, ötletek és példák segítettek (és a továbbiakban segíthetnek) leginkább azoknak a
pedagógusoknak, akiknek a magas gyermeklétszám és a mindennapi kötelezettségek mellett gyakran kihívást jelentenek a nehezen kezelhető
gyermekek. A résztvevők néhány kisebb lélegzetű, azonban a gyakorlatban jól használható módszertani segédletet kaptak, valamint a képzés
pozitívumai közé sorolták, hogy a képzési alkalmak lehetőséget teremtettek a problémák megbeszélésre, a közös gondolkodásra és a megoldások
keresésére.
A Liget Műhely által vezetett SZITAKÖTŐ Oktatási Programgyakorlati része 19 óvodai csoport bevonódásával a helyi igények felmérésével
folytatódott 2021. őszén. A felnőttek (szülők és pedagógusok) számára tervezett workshop-sorozatot 5 helyszínen sikerült megvalósítani
összesen 6 alkalommal, egy helyszínen kétszer. Sajnos, a megbetegedések és a COVID miatt alacsony létszámmal (alkalmanként 5 -13 fő
részvételével) zajlottak a találkozók, azonban a sorra karanténba kerülő óvodai csoportok miatt mégsem tudtuk folytatni. 2022 tavaszán
felmerült, hogy a képzők ismét elindítják a foglalkozásokat, azonban a COVID okozta terhelések miatt sem a pedagógusok, sem a szülők
részéről nem mutatkozott megfelelő érdeklődés.
Bár a 2021-es év elején tartott nyitó szülői értekezleteken a telephely-vezetők és az óvodapedagógusok ismét tájékoztatták a szülőket a
projektről, illetve több alkalommal elektronikus és print formában, plakátokkal is felhívtuk figyelmüket a workshopokra, meghívókat küldtünk a
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családoknak. A képző a honlapján külön aloldalt hozott létre (https://szitakoto.com/budavar/), ahol könnyen és gyorsan tudnak regisztrálni.
Ennek ellenére, alacsony létszámban regisztráltak a workshopokra.
A gyerekek számára tartott élménypedagógiai foglalkozásokat 19 óvodai csoportban (középső, nagy és vegyes csoport, csoportonként 15-24 fő,
összesen kb. 340 fő) sikerült megvalósítani. Minden csoport 4 foglalkozáson vett részt, így összesen 76 alkalom valósult meg.
A gyerekfoglalkozásokat Csatári Éva bohócdoktor tartotta, aki hosszú évek óta dolgozik súlyosan traumatizált, hospitalizált vagy
menekülttáborban élő gyerekekkel Magyarországon és külföldi missziókban. A foglalkozások során kooperatív játékokkal, a sajátos nevelési
igényű gyerekekre külön figyelmet fordítva egymás elfogadására, az egyéni gyengeségek és erősségek megértésére koncentrált. Az
óvodapedagógusok visszajelzései szerint olyan kisgyerekek is megnyíltak a foglalkozások során, akik addig nem, vagy csak nehezen szólaltak
meg az óvodában. A foglalkozások során a gyerekek együttműködési készsége, koncentrációja többnyire jelentősen javult, gyakorolhatták az
együttműködés szabályait. A foglalkozások előtt és/vagy után - igény szerint - az óvodapedagógusokkal tartott konzultációk során a
foglalkozásvezető részletesen elmagyarázta a használt módszerek inklúziós hatását, ezzel segítve az óvodapedagógusok szakmai fejlődését.
2022. őszétől tervezzük folytatni a gyerekfoglalkozásokat, de erről még egyeztetnünk kell dr. Horgas Judit képzővel és az óvoda
nevelőtestületével.
- Erősség:
- A gyakorlati megoldások, ötletek és példák segíthetik a pedagógusok mindennapi munkáját.
í- Fejleszthetőség
-

Hiába tájékoztatjuk a szülőket személyesen, elektronikus formában, plakátokkal, ez nem elég, tehát új módszereket kell kidolgozni.

— ’’Fejlesztési irány:
- A projekt lezárása.

FLUKTUÁCIÓ a gyermekek körében
Összesen
Dísz
Nevelési év közben...
Nyárs
Iskola
Toldy Mészáros Tigris
Lovas
... elsősorban a lakóhelyváltozás volt a fluktuáció oka, és általában ugyanezzel az indítékkal kérték felvételüket a nevelési év során
hozzánk érkező új gyermekek szülei is.
0
0
0
0
0
0
0
Más csoportba átvitt gyermekek száma
0
0
0
2
0
0
1
0
Más telephelyre átvitt gyermekek száma
3
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Összesen
Dísz
Nevelési év közben...
Nyárs
Iskola
Toldy Mészáros Tigris
Lovas
... elsősorban a lakóhelyváltozás volt a fluktuáció oka, és általában ugyanezzel az indítékkal kérték felvételüket a nevelési év során
hozzánk érkező új gyermekek szülei is.
4
4
3
0
3
3
1
Más óvodába átvitt gyermekek száma
18
4
4
4
1
2
8
0
Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek
23
száma

Közösségfej lesztés
Szempont:2.2.Az
intézmény
közösségépítő
hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?

tevékenységei

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a
közösségfejlesztésben.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

A nevelési év során milyen közösségépítő tevékenységek valósultak meg a szülők részvételével? Az adatok számszerű alapokra helyezett bemutatása
A kollégákfejlesztési javaslatai: csoport szinteken, tagóvoda, telephely szinteken és intézményi szinten
Az online kapcsolattartás területeinek, formáinak értékelése különös tekintettel a járványhelyzeti kommunikációra
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

GYERMEKRENDEZVÉNYEK - SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ GYERMEKPROGRAMOK

~ Erősségek:
Nagyon fontosnak tartjuk a közös élményszerzést, és úgy értékeljük, hogy ezek szervezése az egyik erősségünk. A gyermekeknek jó példát
mutatva mi pedagógusok is - és gyakran a szülők is - jól érezzük magunkat ezekben a programokban, Igyekszünk kihasználni a kerület adta
lehetőségeket, és a történelmi helyszíneket. A családok ötleteit, kapcsolatait is felhasználva sok maradandó élményhez juttatjuk a gyermekeinket.
Programjaink szervezése során fontosnak tartjuk a magyarságtudat és a hazaszeretet formálását. Az Önkormányzat által meghirdetett kulturális
pályázat több programunk megszervezését is támogatta.
Programok
Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia

Nyárs
1

Iskola
4
100

Telephelyek - Résztvevők
Toldy Mészáros Tigris
0
1

Lovas
4

Dísz
10

Alkalmak
Résztvevők
20

Programok
foglalkozások száma
Múzeumlátogatásokon, múzeumpedagógia
foglalkozásokon részt vett gyermekek száma
Színházlátogatások, műsoros rendezvények száma
Színházlátogatásokon, műsoros rendezvényeken
részt vett gyermekek száma
Élményszerző kirándulások száma
Élményszerző kirándulásokon részt vett gyermekek
száma
Játszótér avató
Játszótér avató, Sün bemutató, Huszár bemutató,
Dísz téri Honvéd-szobornál megemlékezés, Kerület
karácsonyfájának díszítése
Bábszínház - drámapedagógia foglalkozás
Játszóház az óvodában
Mackókiállítás
Séta a Nemzeti Múzeumhoz
Séta Tabánba
Czakó sportpálya

Nyárs

Iskola

27

88

15
214

29
562

Telephelyek - Résztvevők
Toldy Mészáros Tigris

Lovas

Dísz

Alkalmak
Résztvevők

-

0

24

80

217

436

7
275

2
84

3
150

6
100

6
365

68
1750
Átlag 3 alkalom

14

17

10

1

1

2

5

430

342

236

40

52

80

100

50
1280
Átlag 2 alkalom

-

-

-

-

-

-

1
1
1
15
27
30

7
272

7
272

1
1
1
15
27
30

Fotókat a 3. sz. Melléklet tartalmaz: Meghitt pillanatok a Brunszvik Teréz Budavári Óvodában 2021-2022. tartalmaz

Ismét megkereste óvodánkat a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, és ebben az évben is folytatódtak a mesék előadásai. Új
mesével készültek a színészek, Bacibanda címmel. A zenés gyerekdarab izgalmas, szórakoztató, tanulságos, ugyanakkor fájdalmasan aktuális
volt. Az előadás óvatosságra, kézmosásra, tisztaságra bíztatta a gyerekeket és közben reményt adott, hogy lassan elmúlik a darab aktualitása.
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Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből
Lovas út:
- Az állandó programjainkon minden gyermekünk részt vett.
- A SZITAKÖTŐ programon a kiscsoportosok kivételével minden gyermekünk.
- A Cica csoportban Matits Beatrix vezetésével egy Mindfullness vizsgálatra került sor.
Dísz tér:
- Tematikus terveinkben ezek a programok megjelennek, megvalósítjuk őket.
Megjegyzés: A gyermekrendezvények és programok bemutatása a fenti táblázat értelmében hiányos! A teljesség igénye nélkül további
információkat a beszámoló 6. fejezete (Programok finanszírozása a telephelyeken a 2021-2022. nevelési évben), valamint a Beszámolóban
elhelyezettfotók nyújtanak.
Fejleszthetőség:
- Körültekintőbb adatszolgáltatás.
— *”Fejlesztési irány:
- Beszámoló sablonok korrekciója.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A SZÜLŐK RÉSZVÉTELÉVEL
Ssz.
1.
2.

3.
4.
5.

Alkalmak száma ^
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKÉ
Rétegszülői értekezlet (új szülők, iskolai
alkalmasság, fórum adott témákról, stb.)
Szülőbevonással lebonyolított programok
(Ünnepek, jeles napok, sütés-főzés,
barkácsolás, stb.)
Nyitott nap az óvodába járó gyermekek szülei
részére
Nyitott nap leendő óvodás gyermekek szülei
részére
Csoporttal együtt szervezett családi programok

"elephelyek
Mészáros Tigris
1
-

Dísz
2

3

1

12

7

54

-

-

-

-

2

3

4

-

6

10

31

5

-

-

2

6

18

Iskola
-

Toldy
-

5

16

10

3

-

2

-

1

7

3

2
102

Összesen
Lovas
-

Nyárs
-

Ssz.

6.
7.
8.
9.

Alkalmak száma ^
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKÉ
(kirándulás, szüret, stb.)
Óvodáért végzett szülői munkafelajánlások
(óvodaszépítés, gyermekkísérés, stb.)
Családokat támogató programok, pld. vásárok,
jótékonysági gyűjtések, stb.
Szülő Klub
SZITAKÖTŐ program szülőkkel - workshop
Intenzív úszás bemutató
Összesen:

"elephelyek
Mészáros Tigris

Összesen
Lovas

Dísz

3

3

4

49

2

2

4

2

25

-

-

-

-

-

-

3
42

2
12

1
8

1
28

2
33

9
191

Nyárs

Iskola

Toldy

4

20

14

1

-

8

7

-

-

13

55

Fotókat a 3. sz. Melléklet: Meghitt pillanatok a Brunszvik Teréz Budavári Óvodában 2021-2022. tartalma

~ Erősségek:
Iskola u.:
- Sokan hoztak felajánlást az adománygyűjtés keretében.
Toldy F. u.:
- Ezeken az alkalmakon a szülőktől és a gyermekektől egyaránt pozitív visszajelzést kaptunk.
- Az Anyák és Apák napi programunkon örömmel, jó hangulatban vettek részt a szülők, ez nagymértékben erősítette az óvoda - család
kapcsolatát.
- Jó hangulatban telt, a családok jobban megismerhették egymást, alkalom nyílt a kommunikációra, erősítette a szociális kapcsolatokat.
- Hozzájárult környezettudatos szemléletformálásunkhoz, valamint eljuthattunk olyan helyekre is ahová szülői kíséret nélkül nem tudtunk
volna elmenni.
Lovas út:
- Ebben az évben már offline formában zajlott a nyílt nap. Előzetes regisztráció alapján tudtak a szülők résztvenni. A zsúfoltság elkerülése
érdekében az óvoda udvarán tartottuk a nyílt napot.
- Karácsonyi adománygyűjtés a családok bevonásával.
- A csoportba érkező ukrán kisgyermeknek gyűjtés.
Dísz tér:
- Az új szülőknek tartott szülői értekezleten megfelelően előkészítettük az óvodai beilleszkedést.
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-

A szülők igénylik a hagyományok éltetését, az együtt ünneplést. gyakran nagyszülők, távolabbi családtagok is eljönnek.
Nagyon sok család vett részt a karácsonyi ,,Mert adni jó” jótékonysági gyűjtésben.
A Parlament látogatás megszervezése, gyermekkísérés. Jól sikerült.

í- Fejleszthetőség
Toldy F. u.:
- A Szitakötő program egyik előadásán 1 szülő részt vett.
—^Fejlesztési javaslatok
Iskola u.:
- Az eddig megszokott tartalmak visszaállítása, amennyiben a járványhelyzet engedi pl. adventi barkácsdélután, karácsony közös
megünneplése.
- Karácsonyi koncert, húsvéti barkácsolás, locsolkodás, közös családi kirándulás hétvégén (piknik). Szülői igények meghallgatása,
véleményük figyelembevétele.
- Benedek Elek héten minden napra egy szülő bejöhetne mesét olvasni a gyerekeknek.
- Foglalkozások témakörben egy szülő bemutathatja a foglalkozását.
- Téli időszakban bevonhatnánk az apukákat madáretető barkácsolásba.
- Az állatok világnapjához kapcsolódóan lehetne adománygyűjtést szervezni (pl. kutyamenhely) mint érzékenyítő program
- A tervezett helyett más formában az ukrán menekültek megsegítése adományokkal.
Mészáros u:
- A következő nevelési évben terveink között szerepel a szülőkkel közösen a Föld napja projekt megszervezése.
Dísz tér:
- Montessori módszer népszerűsítése nyílt délután alkalmával, ami már harmadik éve maradt el, rajtunk kívüli okok miatt.
Egyéb
Mészáros u.:
- Az idei év programjait is átszervezte a vírus. Terveink között szerepelt a színházlátogatás közösen a két csoporttal, ami saj nos elmaradt.
Karácsonyi vásárunkat sem tudtuk megtartani. A szülőkkel közös programjainknak csak egy része került megszervezésre- őszi
barkácsdélután, Magyar Népmese napja- a többi tervünk elmaradt.
Tigris u:
- Bízunk benne, hogy szeptembertől újra megmutathatjuk magunkat és a gyerekek tudását, fejlődését!

104

Lovas út:
- Sajnos az idén nem jutott alkalom közösségépítő tevékenységek szervezésére egyáltalán csoport szintjén, reméljük jövőre ez másképpen
alakul (ballagás miatt). A Mihály napi vásár esetleg számíthatott közösségépítő alkalomnak, bár ez telephelyi szinten valósult meg és
mint résztvevők vettek részt az alkalmakon.
• gyümölcsöt hoznak felváltva a gyermekeknek
• születésnapok megünneplésének feltételeit biztosítják
• szülői értekezletek során közös határozatokat hoznak
• ismerik egymást a családok és óvodán kívül is keresik egymás társaságát

3. EREDMÉNYEK
A TERÜLET ÖSSZEGZŐ ERTEKELESE
- Az intézmény eredményei nyomon követhetők.
- A pandémia hatásai még mindig érezhetők, és jelentős hatással vannak az intézmény pedagógiai folyamataira.
- Eredményeinkre büszkék vagyunk, azonban több ponton rávilágítanak a hiányosságainkra és fejleszthetőségeinkre is.

Szempont:3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak
nyilván az intézményben?

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
• helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett
mérések eredményei
• esetleges sport, más versenyeredmények
• elismerések
• 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés
eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
• neveltségi mutatók
• stb.

Az intézményben folyó nevelő munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése reálise az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad információt, hogy milyen
irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, szervezetünk működésében.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

Az intézményben folyó nevelő munka eredményességét jelző mutatókatfolyamatosan gyűjtjük, értelmezzük, elemezzük?
A gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, és dokumentálják-e a pedagógusok, és az egyes területek értékelési eredményeit
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-

összekapcsolják-e?
Az intézmény által elért eredmények számszerű adatokkal is alátámasztott bemutatása

BEISKOLÁZÁSI ADATOK
Ssz.

1.

Beiskolázási adatok
Beírt gyermekek száma
Tanköteles korú gyermekek
száma
Tanköteles korú gyermekek
aránya (%)
Közülük várhatóan a 2020
2021. tanévben az iskolai
tanulmányaikat
elkezdők
száma
Közülük várhatóan a 2020
2021. tanévben az iskolai
tanulmányaikat
elkezdők
aránya (%)
Várhatóan a 2020-2021.
nevelési évben óvodában
maradó tanköteles korúak
száma

Össz
2020-2021
594
273

Nyárs

Iskola

Toldy F.

Mészáros

Tigris

Lovas

Dísz

85
34

102
31

70
27

51
23

45
4

100
41

43
20

Össz
2021-2022
496
180

46%

40%

30%

39%

45%

4%

29%

51%

36%

207

25

21

21

11

2

31

13

124

76%

74%

68%

78%

48%

50%

76%

65%

69%

66

9

10

6

12

2

10

7

56

A beírt gyermeklétszámunk közel 100 fővel kevesebb volt, mint 2021. május 31-én, azaz, egy évvel korábban, ennek megfelelően arányaiban
kevesebb, összesen 180 fő tanköteles gyermekünk van, közülük viszont ebben a nevelési évben 10% -kal kevesebb, összesen 124 gyermek kezdi
meg szeptemberben az iskolai tanulmányait.
Az Szakértői Bizottságok és az Oktatási Hivatal engedélyével a 2022-2023. nevelési évben56 gyermek (a tanköteles korú gyermekek
31%-a) részesül további egy év óvodai nevelésben.
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Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből:
Toldy F. u. - Kisvakond nagycsoport:
Az évismétlő gyermekek valamennyien az OH engedélyével maradtak, és részesülnek további egy év óvodai nevelésben. Szükséges még egy év,
hogy mentálisan, kognitív értelemben egyaránt biztonsággal kezdhessék meg tanulmányaikat. 1 gyermek nem iskolaköteles, ő azért marad még
egy évet az óvodában.
Mészáros u:
Az óvodában maradó gyermekeink közül 1 SNI-s és 2 BTM-es gyermek van. A többiek a Szakszolgálat támogatásával az Oktatási Hivataltól
megkapták az egy év halasztást.
Lovas út:
A csoportba járó gyermekek nagy részének a képességeit tekintve az iskolára alkalmassá váltak. Az érzelmi állapotuk befolyáso lta a gyermekek
óvodában való maradást. - Delfin csoport
Dísz tér:
A BTMN gyermek 1 év felmentést kapott az iskolakezdés alól. a fejlesztése folyamatos.

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK, AMIT FONTOSNAK TARTUNK
Telephelyek

Intézmény / program specifikus eredmények

Iskola u.

Minden csoport:
- Néphagyományéltetése: Szüret, Benedek Elek nap, Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Szent György napi
állatkihajtás, Anyák napja, Gyermeknap, Pünkösd
- Pompás napok három napos program specifikus továbbképzés módszertanának beépítése az óvodai nevelő munkába
Nefelejcs és Zöld ág csoport:
- Hagyomány éltető tematikus programokon való részvétel a Hagyományok Házában (őszi ünnepkör, farsangi ünnepkör,
húsvéti ünnepkör, “a kenyér útja”
- Skanzen látogatás hagyományos ünnepköreinkhez kapcsolódóan
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Szüret az Iskola utcában

Toldy F. u.

Lovas út

Dísz tér

Madároviban

Adventi készülődés

Nyuszi csoport:
- ZÖLD ÓVODA pályázat kritériumrendszerének történő megfelelés
- Madárbarát kert cím elnyerése: madármegfigyelések, fiókák életének nyomon követése
- Szülők bevonása a fent említett programokba (madáreleség behozatala, újrahasznosításhoz szükséges anyagok
behozatala
- A szülők részvételével lebonyolított közös rendezvények (Anyák és Apák napja)
- Katica csoport: Zenebatyu-minden gyermek részvételével, Néptánc-délutáni, a szülők által támogatott program,
Szitakötő csoport kohéziót erősítő program
- Cica csoport: Zenebatyu, Néptánc, Március 15 ünnepség
- Nyuszi csoport: Zenebatyu, Néptánc, Hahota hét
- Delfin csoport: Zenebatyu, Néptánc, Madárbarát Óvoda
- Süni csoport: Zenebatyu, Néptánc, Farsangi ünnepkör
Csiga-biga csoport:
- Montessori nevelés
- A Vár és környéke kulturális értékeinek felfedezése a gyermekekkel közösen. Barangolásaink során szinte
észrevétlenül “magukba szívják” a történelmet. Ismereteik óvodáskoruk végére kiemelkedően gazdagok lesznek.
- Csiga-napló közösségépítő jelentősége a családok bevonásával.
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„VERSENYEKEN” RÉSZT VETT GYERMEKEK
Kerületünkben,
vagy azokon kívüli versenyek

Résztvevő gyermekeké
Rajzverseny / pályázat: Budapest100 rendezvényre
zászlófestés, melyek a Linzi lépcsőt díszítették a
rendezvény ideje alatt.
Képrejtvények - Sikeres megoldások, ajándék
rejtvény.

Nyárs
Száma

-

Iskola
Száma

Toldy
Száma

4

46

-

15

Telephelyek
Mészáros
Tigris
Száma
Száma

Lovas
Száma

Dísz
Száma

Összesen
Száma

52

-

-

-

-

15

Lovas
Száma
-

Dísz
Száma
3
2

Összesen
Száma
4
2
3
2

Lovas
Száma
26
24

Dísz
Száma
16
14

Összesen
Száma
133
2
34
83

TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁSOKON RÉSZT VETT GYERMEKEK

Tehetséggondozó műhelyek
Nyelvi
Matematika-logika
Vizuális - téri
Testi - mozgásos

Nyárs
Száma
-

Telephelyek
Mészáros
Tigris
Száma
Száma
-

Iskola
Száma
1
2
-

Toldy
Száma
3
-

Iskola
Száma
27
2
19
15

Telephelyek
Toldy
Mészáros
Száma
Száma
24
16
2
13
14
2

FELZÁRKÓZTATÁS AZ INTÉZMÉNY FALAIN BELÜL

Felzárkóztatás tárgya
Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés
Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés

Nyárs
Száma
17
13
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Tigris
Száma
7

1

Óvodapszichológus foglalkozik vele
Kettős vezetésű csoport (pszichológus,
gyógypedagógus)
Kiscsoportos foglalkozás

-

9

18

6

13

4

15

6

1

16

11

19

36

6

21
3

Egyéb fejlesztések
Magán logopédiai plusz fejlesztés
Komplex fejlesztő terápia
Iskola előkészítő, heti 1 nap
Arctorna
TSMT torna
Kislépések Alapítvány

67

2
1
1
1
2
1

3
2
1
1
1
2
1

Az elmúlt évi 31%-kal szemben ebben a nevelési évben a beírt gyermekek 27%-a részesül logopédiai fejlesztésben. A fejlesztésre szoruló
gyermekek beszédkorrekcióját utazó logopédusok látják el. A többség artikulációs terápiában részesül, az SNI gyermekek pedig a Szakértői
Bizottság által meghatározott óraszámban komplex nyelvi fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
Az intézmény gyógypedagógusai és pszichológusai által - régiónként két-két szakember - a beírt gyermekek 30%-a részesülhetett fejlesztésben.
A szülők túlnyomó többsége lelkiismeretesen foglalkozik gyermeke fejlődésének támogatásával.

SPECIÁLIS FEJLESZTÉSBEN VAGY PROGRAMBAN RÉSZT VETT GYERMEKEK
Fejlesztés tárgya
Zöld óvodai program
Madárbarát óvoda
Zenei fejlesztő program - Sőnfeld Mátyás Zenebatyu élményprogramja
Korcsolya oktatás
Vízhez szoktató úszás
Tartásjavító torna
Balett

Nyárs
-

Iskola
63
-

Toldy
70
70
-

-

32
-

26
21
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Telephelyek
Mészáros

Tigris

Lovas

Dísz

-

-

99
99

-

25
30
12
10

-

-

-

Összesen
70
232
99
83
51
12
10

Fejlesztés tárgya
Nyárs
Néptánc
Drámajáték
Térlátást és térbeli
művészeti nevelés

alkotókészséget

Iskola

Telephelyek
Toldy
Mészáros
23
16

Tigris
25
20

fejlesztő

Lovas

Dísz

Összesen
48
16
20

Kiemelés a telephelyek összegző értékeléseiből
Toldy F. u.:
- Madárbarát gondozó tevékenységünk eredményeként megfigyeltük a madarak évszakokra jellemző viselkedését. Szülők bevonásával újabb
etetők készültek, melyeket szűkebb környezetünkben helyeztünk el. Odúk kitisztításával, fészekrakó anyagok kihelyezésével segítettük udvarunk
madarainak fészekrakását. Sikeres munkák után 2 fészekalja cinegefióka felnövekedését követhettük nyomon.
A gyermekek környezettudatos szemlélettel rendelkeznek.
Mészáros u:
~ A megszervezett sport foglalkozásokat nagyon kedvelték a gyermekek.
Legnépszerűbb ezek közül az úszás volt. A tavaszi szemeszter végére többen már a mélyvízben úszta k.
Tigris u:
~ Célunk a kreatív térbeli gondolkodás, a térbeli manuális készségek és kortárs téri vizualitás kifejezés formáinak fejlesztése különböző
technikájú és anyag kombinációjú alkotó feladattal. Így térbeli inspirációs lehetőségek nyílnak meg és a kapott gyakorlati tudással a gyermekek
térbeli kifejezési formáit izgalmasan és szakmailag felkészülten fejlesztjük.
4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

A terület összegző értékelése
Belső kapcsolatrendszerünk messzemenően befolyásolhatja a szakmai és működési eredményeinket, ezért nagyon fontos a szakmai információ
áramlás csatornáinak és színtereinek zökkenőmentes működtetése.
A pedagógusok és a munkájukat segítő kollégák nagy többsége ebben a nevelési évben is valamilyen szakmai munkaközösség vagy
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munkacsoport tagja volt, melynek tevékenységével és eredményességével elégedettek a kollégák. A különböző színterek és csatornák
részletekbe menő értékelése során beazonosítottuk a fejlesztést igénylő területeket, melyek jó alapul szolgálhatnak a 2022-2023. nevelési év
szakmai célkitűzéseinek meghatározásához, valamint a kollégák közötti és a család-óvoda együttműködésének további fejlesztéséhez.

Szempont:4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek
az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki
működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A
munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák
meg.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
-

Közösségek száma, jellege, a foglalkozások gyakorisága, formája, feladatok elosztása, eredményeik.

-

Belső szakmai kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: Milyen szakmai munkaközösség vagy munkacsoport tagjai voltak a kollégák a 2021
2022. nevelési év során, és véleményük szerint milyen mértékben volt eredményes a munkaközösség/munkacsoport?

-

Milyen személyre szóló, sajátfeladat vállalásai voltak a kollégáknak ebben a nevelési évben?

-

Saját, személyre szóló vállalásaiknak (ha volt ilyen), milyen mértékben tettek eleget?

-

A munkaközösségi foglalkozások és munkacsoportok tapasztalatait be tudták- e építeni a nevelő-fejlesztő tevékenységbe, a működésbe?

-

Fejlesztési javaslatok a 2022-2023. nevelési év munkaközösségi terveihez

-

Milyen mértékben felelnek meg a Kollégák számára a szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei?

-

Mentor - Gyakornok rendszer működtetése, eredményessége

-

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

Szakmai munkaközösségek és munkacsoportok működése - Elért eredmények bemutatása - Tanult ismeretek hasznosítása
Ebben az évben is - megfelelve az intézményi elvárásoknak -csaknem minden pedagógus valamelyik munkaközösség tagja volt, illetve többen köztük a pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztensek - munkacsoportoknak is tagjai voltak. Beépítve az elmúlt két év tapasztalatait, a
hatékonyság céljából a telephelyi csoportvezetők vettek részt a telephelyeken átívelő Minőséggondozói - Önértékelési szakmai munkaközösség
foglalkozásain. A járványhelyzet okán a három óvodaközi szakmai munkaközösség online formában tartotta meg a foglalkozásait.
~ A munkaközösségek tevékenységével/eredményességével nagyfokú elégedettségüket nyilvánították ki a kollégák.
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Értékelések - Feladatvállalások
Szakmai munkaközösség,
munkacsoport
Óvodavezetői szakmai munkaközösség
Havi rendszerességgel többnyire online, a Munkatervben megfogalmazott célok és feladatok, valamint az gyakori változások generálta
aktualitások mentén eredményesen valósultak meg a tervezett foglalkozások.
Az elmúlt időszakok értékelése és a következő hónap feladatainak pontosítására is ebben a vezetői körben került sor, a kapcsolattartás azonban
mindennapos volt, melyet az intézményvezető koordinált.
Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- A PP, SZMSZ. átdolgozása során újra, behatóan tanulmányoztam a dokumentumokat (ismétlés a tudás anyja) ill. az új jogszabályi
hátteret is jobban megismertem.
- Tartalmas, jó hangulatú online foglalkozások voltak. Mindig jól haladtunk, az előre eltervezett tartalmak alapján.
- A vezetői értekezleten elhangzottak megerősítettek, utat mutattak a munkámban.
- Igen, legjobb tudásom szerint közvetítem a telephelyem felé a feladatokat, szervezem a helyi működést. Folyamatosan kommuniká lok
az intézmény vezetőjével.
;
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Értékelések - Feladatvállalások

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

Minőséggondozó - Önértékelési

Kiemelt feladat a pedagógus, vezetői és intézményi önértékelések koordinálása, a mérési-értékelési
rendszer működtetése, valamint a szabályozó dokumentumok módosítása volt.
Feladatvállalások:
- Önértékelésben kiscsoportvezetői feladat vállalása és ellátása.
- Az önértékelések és az egyéb mérési-értékelési feladatok ellátása, a telephelyi önértékelési csoport
koordinálása.
Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- Tapasztalataimat beépítettem a nevelő-fejlesztő tevékenységembe, működésbe.
• Elfogadó, segítő, támogató óvodai légkör megteremtése

+■+

•

Kiegyensúlyozottságra törekvés

•

Egészséges életmódra nevelés.

•

Környezettudatosságra nevelés.

•

Konfliktusmegelőzés, konfliktuskezelés.

—

^Fejlesztési javaslatok:
- Mindenféleképpen az utánpótlás nevelésre tennék hangsúlyt.
Munkaközösség-vezető összefoglaló értékelése:
A 2021/2022-es nevelési évben egy új munkaközösség született meg, ami véleményem szerint indokolt
volt, hiszen az óvoda és iskola közötti átmenet nem minden esetben tiszta és zökkenőmentes. A célunk az
volt, hogy mind az iskolába készülő mind az itt maradó gyermekek előkészületét zökkenő mentessé

Óvodából - Iskolába

tegyük.
~ Ez a munkaközösség egy óriási támpontot jelentett a pedagógusok számára is, hiszen az itt
megosztott tudás és új ismeret be tudott épülni a mindennapokba.
Előző éveimben sokat vizsgáltam ezt a területet, érdekelt ennek a folyamata és a megvalósulása. Milyen
módon történhet egy kisgyermek iskolakezdése? Szükséges-e még egy év óvodai nevelés? Ha marad,
akkor hogyan töltsük ezt hasznosan? Ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennem az év elején.
A munkaközösség tagjait óvodapedagógusok, pszichológusok és gyógypedagógusok alkották. Közösen
készítettünk egy éves tervet, amiben szükségszerűen priorizáltuk az említésre szoruló fontos témákat.
Minden alkalommal igyekeztünk minden területet részletesen át beszélni, megosztani a tudást. Minden
témának meg volt a felelőse, aki vezette a munka blokkot. Természetesen a többi kolléga is hozzá tette a
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Szakmai munkaközösség,
_____ munkacsoport

véleményt, kiegészítette a saját tudásával.
A közösség nagyon figyelt arra, hogy az iskolás korú, de még egy óvodai nevelésben részesülő gyermekek
fejlesztésére fektessük a hangsúlyt. Az elméleti tudás mellett konkrét gyakorlati tippeket, játékokat,
tevékenységet is gyűjtöttünk. Született egy dokumentum mely a nyári óvodai életre vonatkozik, amiben
gyakorlati feladatok megvalósítását gyűjtöttük össze. Ebben minden kolléga részt vett, közösen állítottuk
**

össze a programot.
~ Minden alkalommal sikeresen zártuk a megbeszélést, mindenki jól érezte magát,
pozitív közösség alakult ki. Az itt szerzett tudást továbbítottuk a kollégák felé.
Véleményem szerint a továbbiakban is szükség van erre a munkaközösségre. Értékes és hasznos tudást
kaptunk ebben a témában. A jövőre nézve van jó néhány kivesézni való téma, melyek az idei évben nem
kerültek átgondolásra. Összességében egy tartalmas és informatív évet tudhatunk magunk mögött.

'•M’tfL* IFeladatvállalások:
- Az Óvodából iskolába átmenet munkaközösség vezetője voltam ebben a nevelési évben.
Előzményeket tekintve 3 év tapasztalatot tudtam átadni, hiszen egyetemi éveim alatt ezt az ágat
vizsgáltam és kutattam. A munkacsoport igen hatékony munkát végzett egész évben. Pontos és
precíz tematika alapján terveztük meg ezt a nevelési évet, ami sikeresnek bizonyult. Véleményem
szerint egyik legjobb, és tartalmában a leggazdagabb információátadás valósult meg. Mindenki
vállalat feladatot, a közös munka, a különböző szemléletmód csodás eredményeket szült.
- A PP módosításában történő részvétel: tartalmi ajánlások a további egy év óvodai ellátásban
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Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

-

részesülő gyermekek számára szervezendő célzott foglalkozások szabályozása, valamint a PP 2. sz.
Függelékéhez (Játékos tevékenységek az óvodában - Nyáron -) tartalmi ajánlások, koordinálása
telephelyi szinteken.
Előadás tartása a téri tájékozódásról gyakorlati és elméleti szinten az Óvoda - Iskola átmenet.
Munkaközösségben nyári óvodai élet terv átnézése, kiegészítése.
Edukatív jellegű előadás a választások kerekéről.
Aktív szerepvállalás, prezentálás: Iskolai alkalmasság kritériumrendszere.
Tudásmegosztás, hasznos szakmai tartalmak ajánlása kollégáknak online.

Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- Konfliktuskezelés - választások kereke elkészítése a gyermekkel együtt a csoportban az
óvoda pszichológusának bevonásával. Iskolaérett gyermekek kritériumainak átbeszélése után,
jobban figyeltem ezekre a területekre és folyamatosan erre építettem a foglalkozásokat, a játékokat.
- Olyan információkat oszthattam meg,építettem be a mindennapokba, amiknek már tudatában
voltam, de nem minden esetben alkalmaztam volna. A rengeteg megerősítés hatására több új
technika is alkalmazásra került.
- Az Óvodából-Iskolába munkaközösség “Ötlettárából” merítettem. A Fejlettségi szintfelmérő
feladatgyűjtemény kérdései/feladatai jól használhatóak az iskolába készülő nagycsoportosok
fejlesztéséhez.
- Igen, a tapasztalataimat be tudtam építeni a mindennapi munkámba.
++ —*

■^Fejlesztési javaslatok:
- A nagy vagy ismétlő nagycsoportosok pedagógusai vegyenek részt a munkaközösségben, mert
hasznos tud lenni az iskolára való felkészítéshez.
- Ebben a munkaközösségben felvethetnénk, kitalálhatnánk olyan projekt ötleteket, a
megszokottól elrugaszkodva (szüret, mikulás és stb.), melyek a nagycsoportos gyermekeknek
melyek felkeltik az érdeklődésüket, amelyek felkészítik őket az iskolára, amelyekkel
tágíthatjuk a látásukat, tapasztalataikat a világgal kapcsolatban. (pl.: iskolába megyünk, más
kultúra, kultúrák megismerése, csillagászat és stb.) Illetve, ezeket vázlatosan kidolgozhatná és
ajánlhatja a munkaközösség a telephelyeknek.
- Az óvoda iskola munkacsoport az óvodapedagógusoknak lenne megsegítés, nem nekünk,
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szakembereknek.
Megjegyzés: Több más mellett ezért is fontos a gyógypedagógusok és pszichológusok részéről a
tudásátadás.

DIDAKTIKA
Tervezés,
megvalósítás, értékelés

Munkaközösség-vezető' rövid összefoglaló értékelése:
Munkaközösségünk mindösszesen nyolc tagú volt. Minden hónap negyedik keddjén találkoztunk az
online térben. Nyárs utcai és a Mészáros utcai óvodából 2-2 kolléga vett részt a foglalkozásokon.
Az Iskola és a Toldy Ferenc utcai intézményből ebben az évben senki nem jelentkezett a munkacsoportba.
Kitűzött célunk volt tervezési és értékelési dokumentumok vezetése, pedagógiai portfólió készítésének
hatékony támogatása, portfólió elkészítése május végéig.
A csoporttagok jelenléte és intenzitása igen változó képet mutatott a munkaközösségi találkozókon.
A feladatok, portfolió tartalmak elkészítéséhez maximális segítséget kaptunk Lendvai Lászlóné Anitól.
Az elsőfoglalkozáson egy kivitelezhetőnek tűnő tervet készítettünk, amit minden munkaközösségi tag
elfogadott.
A terv az volt, hogy hónapról hónapra átbeszélünk egy-egy portfólió tartalmat. Minek kell az egyes
dokumentumban szerepelni, hol vannak a buktatók, milyen terjedelme legyen az adott dokumentumnak,
majd az átbeszélt tartalmat megírjuk és a kijelölt időpontig eljuttattjuk Lendvai Lászlónénak.
Sajnos a kezdeti lendület hamar alább hagyott, száz százalékosan talán csak az intézményi bemutatással
készültek el a tagok.
-*

Sajnálatos módon a kitűzött célunkat nem értük el, a minősítésre összesen hárman jelentkeztek
közülünk.
Májusi havi találkozónk időpontját megváltoztattuk és online bekapcsolódtunk a XI. Szülőnek lenni
konferenciára.
' Lehetőségünk nyílt Vehovszky Kinga gyakornok kollégánk önértékelésén részt venni.
A munkacsoport munkaterve tartalmas, és gondosan felépített volt.
' Az év során érintettük az összes portfólió tartalmat. Átnéztük a pedagógus kompetenciákat és a
hozzájuk tartozó indikátorokat.
Saját magam kudarcként élem meg, hogy nem sikerült a tartalmakat befejeznem és a kijelölt menetrend
szerint haladnom. A lehetőség előttünk volt, de valahogy nem tudtunk élni vele.
Feladatvállalások:
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- Bemutattam az eddig elkészült portfólió tartalmaimat a munkaközösség tagjainak.
Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- Hatékony segítséget kaptam a pedagógiai portfólióm elkészítéséhez.
- Néhány pedagógiai portfólió elemet sikerült elkészítenem.
- Tudatosan végig gondoltam a munkámat a kompetenciáknak megfelelően.
- Tartalmas, jó hangulatú online foglalkozások voltak. Mindig jól haladtunk, az előre eltervezett
tartalmak alapján.
- A portfolióba készített tevékenységek megtartása a saját csoportomban.
Munkaközösség-vezető rövid összefoglaló értékelése:
A munkaközösségi foglalkozásokat jelenléti formában a Nyárs utcai telephelyen dolgozóknak, online
részvétellel a Tigris és Mészáros oviban dolgozóknak tartottunk.
A munkaközösségi tagoknak a saját gyakorlatomból tartottam fényképekkel illusztrált gyakorlati előadást
a Gellérthegyen és a Tabánban tett érzékszerveket érzékenyítő és mozgásos játékokat tartalmazó
játékgyűjteményemből, helyszíni foglalkozásaimból.
A szelektív hulladékgyűjtő udvarokba minden nagy, középső és vegyes csoport elsétált az év folyamán
legalább egy alkalommal. Megbeszéltük a munkaközösségi foglalkozáson, hogy ki melyik udvart tartja
gyerekek számára is bemutathatónak (tisztaság, megközelíthetőség, hely, használhatóság)

- Újrahasznosítás az év folyamán a csoportban és az udvaron használható játékokkal bővült, a készített
KÖRNYEZETVÉDŐ - a Nyárs
utcában
játékokat meg is mutatták egymásnak a kollégák. Az ünnepek ajándéktárgyai, gyermekmunkái is több
csoportban az újrahasznosítás jegyében gondolkodva készültek. Igyekeztem fotókat készíteni a
megvalósult ötletekről, a kolléganők segítségét kértem az ötleteik megörökítésében, hogy esetleg egy
közös albumot hozhassunk létre ötlettárnak belső használatra.
Decemberben Mesterpályázat szerinti szakmai partnerem, a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület
a szelektív hulladékgyűjtés, Öko - mesekuckó 3 foglalkozása látogatott el az ovinkba. Az előadás nagyon
jól sikerült.
- A Kis-sváb hegyre nem csak a felnőttek kirándultak, mivel a járványhelyzet szelídsége elérhetővé
tette,hogy a gyermekek tömegközlekedésben vehettek részt, így a középső és nagycsoportosok (az óvoda
három csoportja) vettek részt az élményszerző, érzékszerveket érzékenyítő tanösvény kiránduláson,
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pihenésen - pikniken a nagyréten, és a végén egy kimerítő játszóteres nagymozgás fejlesztésen.
— '‘A következő nevelési évben a Tigris és a Mészáros ovis gyerekeket és pedagógusokat is be szeretném
vonni a közös kirándulásba. (ha a járványhelyzet megengedi a BKV közlekedést gyerekekkel.)
Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- A munkaközösség által előírt „házi feladatok” elvégzése (pl. benti és udvari játékok készítése
újrahasznosítással), ehhez ötletek keresése stb., mindez a gyerekekkel közösen. Ezeket napi szinten
is használtuk (lépegető, kupak-elkapó stb.), illetve pl. farsangra együtt készítettük el az egyik
játékos feladat kellékeit. A húsvéti barkács délutánon is főképpen eköré csoportosítottam a
„kínálatot”.
**
- A szülőknek összeállítottam egy mappányi, otthon, könnyen elkészíthető, újrahasznosított
játék/játékeszköz ötletet.
- Igen, teljes mértékben. Madáretetéshez, szelektív hulladékgyűjtéshez. Ötletek átadása.
Tanösvények felkeresése.
»+ —*
— “‘Fejlesztési javaslat:
- A jövő év feladata lesz a komposztáló kialakítása, az idei évben a magaságyás kivitelezése a szülői
segítség igénybevétele szerepelt az első helyen.

NÉPHAGYOMÁNYÉLETETŐ
- az Iskola utcában

Munkaközösség-vezető rövid összefoglaló értékelése:
Munkacsoportunk a 2021-22-es tanévben8 foglalkozási alkalmat tervezett, online (meet) felületen.
Ebből 7 alkalom valósult meg, betegség, ill. egyéb elfoglaltság miatt. A tagok mindegyike megelégedéssel
nyilatkozott az online felülettel kapcsolatban, senkinek nem okozott nehézséget ez a kapcsolattartási
forma.
Feladatvállalások:
«•
r
~ Kisfilmek készítése az Éves Beszámolóhoz.

-

Továbbképzések megszervezése, buszos kirándulások szervezése.

Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
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' A Pompás Napok továbbképzésen elsajátított módszertani ismereteket, műveltségtartalmakat
beépítettem a gyakorlati munkámba, új ötletekkel gyarapodtam.
Teljes mértékben be tudtam építeni: Márton napi játékfűzés, farsangi medvealakoskodást, Szent
György napi állatkihajtás, Adventi időszakban- karácsonyi koncert, Betlehem, adventi koszorú,
kalendárium készítése.

~ Munkaközösség-vezető rövid összefoglaló értékelése:
Terjedelmi okok miatt a beszámolót - mely részletezi a tervezési tartalmak felsorolását is - a telephelyek
összegző értékelésben olvasható.

KÖRNYEZET
MEGISMERÉSÉRE
NEVELÉS - a Toldy Ferenc
utcában

- Feladatvállalások:
- Környezettudatos magatartás, növény és állatvédelem, energiatakarékos víz, áramhasználat
alapjainak lerakása, szokások kialakítása, mélyítése.
- A Zöld óvoda pályázathoz adatgyűjtés, pályázatírás. Az Önkormányzattal kapcsolatfelvétel. A
Munkatervben megfogalmazott feladatok elvégzésének koordinálása.
- Folyamatosan a környezettudatos magatartást igyekeztem beépíteni a csoportomban a természet
megszerettetésétől kezdve a takarékosságon át az újrahasznosíthatóságig.
- Mese előadása papírszínház formájában, Föld kincseinek bemutatása a Föld napján.
- Projekt napon gyermekcsoportot vezettem.
- A munkaközösség tagjai az év elején meghatározott, és elfogadott feladatok/célok szellemében
szervezték mindennapi tevékenységüket. Ezek elérése érdekében képesek voltak a tagok az
együttműködésre, egymás segítésére.
- Igény szerint megosztottam korábbi környezeti neveléssel és Zöld óvodával kapcsolatos
tapasztalataimat.
- Projekt napon állomást vezettem: talajjal kapcsolatos kísérleteket végeztünk.
- Kiírásokat, dokumentumokat szerkesztettem.
- Föld napi mozgásprogram vezetése, dekoráció készítése.
- Programok szervezése.
- Zöld Óvoda pályázat írás.
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ZENGŐVÁR - a Lovas úton

' Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- Vízzel való takarékosság kialakítása a gyermekekben.
- Újrahasznosítással játékszerek, bábok készítése (pl. papírzsebkendős dobozból harkály báb).
- Bogárvizsgáló használata, rovarmeghatározás.
- Madáretetés, odú megfigyelése, fiókák fotózása az odúban és a kirepült fiókák megfigyelése és
fotózása az óvoda udvarán. Folyamatos madármegfigyelés az udvarunkon.
- A munkaközösség által létrehozott gyógynövény kerttel ismerkedtünk, illetve egy-egy növény
illatát, ízét érzékeltük. Sokoldalú felhasználásról is szó esett. Az elkészített gyógynövény kert
lehetővé tette a gyakorlati tapasztalatszerzést.
- Az egész nevelési évet átszőtte a gyermekek környezettudatos szemléletének formálása. Már a
kicsikben is kialakult a természet iránti érdeklődés és a környezetvédelem igénye.
Munkaközösség-vezető összefoglaló értékelése:
Tóth Johanna meseterapeuta és mentálhigiénés szakember interaktív előadása
Gyakorlati úton megtapasztalhattuk a meseterápia folyamatát:
- ráhangolódás
- mese ismertetése
- mese feldolgozása a saját életünkre vonatkozó párhuzamok felfedeztetésével
44
"
r
' KISCSŐSZ -Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tevékenységének megtekintése
Néhány éve ismerkedtünk meg és barátkoztunk össze egy óvodai karácsonyi fellépés alkalmával ezzel a
Veszprém megyei hagyományőrzőcivil szervezettel, mely néptánccsoportjának elnevezése Fordulj Kispej
Lovam Néptáncegyüttes
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását,
átörökítését tekinti fő feladatának. E célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait.
Munkája évről-évre egyre szerte ágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az
egész magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált.
A szervezet tagjainak mindegyike elkötelezett a néptánc, a népi kultúra megismertetése és ápolása
területén. Ezen hagyományőrző-újító, a néptáncot, zenét professzionális szinten űző csapat adja a szervező
csapat alapgárdáját Kovács Norbert (Cimbi) vezetésével, aki rendkívüli házigazdának bizonyult:
A nagyon tartalmas nap során ízelítőt kaptunk az Egyesület munkájából:
121

Értékelések - Feladatvállalások

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport

- magyar értékek gyűjtése, tovább örökítése
- néptánc és népzene kultúra ápolása
- tárgyi örökség megőrzése, gondozása
- néphagyományra épülő értékek felkutatása
- néptáncos, és -zenés rendezvények, közösségi alkalmak rendezése, lebonyolítása
- létrehozta a Hungarikum Klubot
- értéktári munkák támogatása
- több kulturális közösség fenntartója
- az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója
*■+ —
~«J”Terveink között szerepel egy hagyományos András napi disznóvágáson való részvétel...
- Lipinka - online fórum tartalmi közvetítése, átbeszélése
A Lipinka egy olyan online program és oktatói közösség, amely a hagyományos népművészeti
tevékenységek élményalapú, komplex oktatásában támogatja a pedagógusokat, oktatókat.
Célja, hogy hiteles szakemberek tapasztalataira építve átfogó és gyakorlatias eszközöket adjon
mindazoknak, akik hagyományismereti foglalkozások keretében gyermekneveléssel és oktatással
foglalkoznak. Tálas Ágnes jóvoltából lehetőségünk adódott a kollégákkal a programhoz való
kapcsolódásra, tapasztalatok megosztására és inspirációk, ötletek gyűjtésére, cseréjére.
Továbbra is aktívan részt vettünk Tálas Ágnes és Kiss Zsolt néptáncoktatóink rendkívüli programjában,
amit minden szerdán 15.15 órai kezdettel tartottak a gyerekek számára zenészek közreműködésével a
tornateremben.
Huszárné Sándorfi Irén továbbképzésen szerzett ismereteinek megosztását a vizuális nevelés témakörében
és a kézműves technikák megismerését, elsajátítását továbbá a meglévő játékainkkal való játszást
beterveztük, de nem valósítottuk meg.
' Húsvéti Dúdoló
Áprilisban lehetőségünk adódott egy közös éneklésre, daltanulásra Navratil Andrea népdalénekessel egy
Húsvéti Dúdoló keretében.
Nagyon jó szakmai kapcsolatot ápolunk Navratil Andrea Liszt-díjas népdalénekes, tanár, mesemondó,
ökológussal, aki ezen alkalommal a népdalok tanítása és közös éneklése után még egy autentikus
népmesével is lenyűgözött bennünket.
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Navratil Andrea mesemondását a prozódiai elemek (hangzás színesítésére és a mondanivalónk
értelmezésére szolgálnak) tudatos használata, vagyis a beszéddallam, hangmagasság, hanglejtés,
beszédritmus színessége teszi megjelenítő erőjűvé.
Feladatvállalások:
- Programok szervezése, kapcsolattartás a népzenészeinkkel.
- A Zenebatyu élményprogram előadójával vállaltam a kapcsolattartást.
- A Dúdoló foglalkozáson én vállaltam az előadótól való búcsúzást és köszönetnyilvánítást.
- A Zenebatyu foglalkozáson tanult “Kacagópoharat” elkészítettük a gyerekekkel óvodai
tevékenység keretében. A Dúdoló foglalkozáson tanult népdalokat énekeltem a gyermekeknek
altatóként és zenehallgatásként is az adott témának, ünnepkörnek megfelelően.
««
- A munkaközösségi foglalkozások leghangsúlyosabb tapasztalatait elsősorban a Lipinka - online
fórum vezetőjének, Tálas Ágnes néptáncfoglalkozásain szereztem. Az itt tanult dalokat, dalosjátékokat
tudtam leginkább beépíteni a munkámba. Pl. “Szervusz kedves barátom” átdolgozott dalosjáték átvétele,
illetve dalok tanításánál a Tálas Ágnes által mutatott táncelemek beépítése a játékba. Hangszerbemutatón
szerzett ismeretekre építve a gyerekek is kaptak arra lehetőséget, hogy a foglalkozáson már jól megismert
hangszereket bemutathassák. Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- A szakmai anyagok, mindig hasznosak, melyeket alkalmazhatok a mindennapi munkám során.
- Navratil Andrea dúdoló alkalmával megismert dalokat beépítem a nevelő-fejlesztő
tevékenységembe
»+ —*
— ^Fejlesztési javaslatok:
- A Zengővár munkaközösség tervezéséhez erősebben kell tartanunk magunkat. Illetve a Zenebatyu
foglalkozásokba jó lenne bevonni a szülőket.
- - A kialakult/létrejött online felületek további működtetése: Navratil Andrea, Lipinka, Sőnfeld
Mátyás, csoportos meetingek.

MARIA MONTESSORI - a
Dísz téren

' Munkaközösség-vezető összefoglaló értékelése:
„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” - pedagógiai hitvallásunk jegyében a gyermekek önállóságát
egyéni igényeiknek és életkori sajátságaikat figyelembe véve fejlesztettük.
A munkaközösség célkitűzését, a Montessori pedagógia alkalmazhatóságát folyamatosan megerősítettük.
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Az alapelvek és eszközök általi készség- és képesség fejlesztést megvalósítjuk a mindennapokban. A
sikeres iskolakezdést támogatjuk a Montessori eszközrendszer biztosításával. A különleges bánásmódot
igénylő gyermekek együttnevelése sikeresen megvalósul. Ezt a Montessori alapelvek alkalmazásával
tesszük. Merítünk a „Szitakötő” program nyújtotta ötletekből is.
A munkaközösség tagjai feladatuknak tekintik a Montessori alapelvek folyamatos tudatosítását, rögzítését.
A három lépcsős tanítást alkalmazzuk az eszközök használata, gyakorlása, fogalmak kialakítása során. A
gyermekek biztos tudását megalapozzuk tapasztaltatás, cselekedtetés által. Az előkészített környezet, az
eszközök rendszere felkelti a gyermekek érdeklődését, majd az alapján választanak szabadon eszközt,
amely tudomány terület a legjobban foglalkoztatja őket. A részképességeik fejlődését segíti elő az
eszközökkel való manipulálás.
A Montessori módszer megismertetése, népszerűsítése a Covid-helyzet és a felújítások miatti másik
épületbe költözés okán nem a tervezett mértékben valósult meg. Igyekszünk ötleteket gyűjteni a
népszerűsítés újabb lehetőségeiről. Például felmerült egy könyv- és eszközkölcsönző bevezetése.
A jó gyakorlatokat, ötleteket folyamatosan megosztjuk egymás között. Fontosnak tartjuk a Montessori
alapeszközök és kiegészítő eszközök folyamatos frissítését, gyarapítását. Havonta más-más ötlet felelős
vállalja, hogy új eszköz készítését támogatja. A költségvetés lehetőséget teremt az eszközbővítésre.
A nevelési év kiemelt céljai és feladatai mentén értelmeztük a Montessori pedagógia momentumait. Az
intézményünk pedagógiai programjában megfogalmazott tulajdonságok elvártak a Montessori
pedagógustól is. Megosztottuk tapasztalatainkat, ötleteket adtunk egymásnak a kiegyensúlyozottságunk
kialakítása, megőrzése érdekében.
Beépítettük éves tervezetünkbe az egészségnevelés éves naptár számos emléknapját. A gyermekek
számára élvezhető, érthető formában és módszerekkel valósítottuk meg a szemléletformálást. A
Montessori kozmikus nevelési terület számos kapcsolódási pontot tartalmaz a fenntartható fejlődésre
nevelés során.
A konfliktusmentes óvodai mindennapok megvalósítása a gyermekek életkori sajátságai okán
mindennapos feladatunk. Elsősorban a konfliktusok megelőzésére törekszünk. Az örömteli és szabadon
választott tevékenykedés, az önkontroll és hibajavítás alapvető kritériumai a Montessori nevelésnek. A
pozitív pedagógia egy eszközének bevezetésével, a „Választások Kereke”-vel sikereket értünk el a
konfliktusok megelőzésében, a konfliktuskezelés elfogadható módjainak tanulásában és gyakorlásában. A
gyermekek segítő attitűdjét formáltuk, például adomány gyűjtésével.
Összegezve idei tevékenységünket megvalósítottuk kiemelt céljainkat, feladatainkat a Montessori
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módszertanra építve, az újdonságokra nyitottan.
Feladatvállalások:
- Montessori eszközkészítésben való részvétel.
- A tervezett rend szerint megvalósítottuk a munkaközösségi foglalkozásokat, szakmai eszmecserét
folytattunk.
- Ötletgyűjtésben részt vettem, megvalósított ötleteimet munkaközösségem tagjaival megosztottam.
Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- Igen, maximálisan kihasználom a tudásmegosztást. Pl. Az elkészített eszközöket a gyerekekkel
használjuk.
- A Montessori-jellegű játékötleteket felhasználtuk/beépítettük a napi munkánkba. A gyermekek
pedig bármikor leemelhetik a polcokról és játszhatnak vele.
— ’“Fejlesztési javaslatok:
- Ez évre tervezett programjainkat a jövő tanévben valósítsuk meg. Pl. Montessori délután a szülők
bevonásával.
- Montessori eszközrendszer minden kategóriájának arányos hangsúlyozása.
- A Montessori módszer további népszerűsítése. Jó lenne, ha a körülményeink megengednék végre,
hogy a régen hagyományos Montessori délutánt évente egyszer megtarthatnánk ennek érdekében.
Az interaktív nyílt délutánon megismerhetnék a Montessori módszert és az eszközöket, amelyeket
ott helyben ki is próbálhatnának a szülők és az érdeklődők.
4*

GYERMEKVÉDELMI
KOORDINÁTOROK
MUNKACSOPORTJA
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~ A gyermekvédelmi koordinátorok munkacsoport vezetőjének összefoglaló értékelése:
Feladataink voltak:
- A gyermekvédelmi jogszabályi háttér, és feladatellátást segítő tartalmak tanulmányozása,
értelmezése, gyakorlatba átültetése, közvetítése a kollégák felé.
- A PP gyermekvédelemmel kapcsolatos fejezetének átdolgozása az új jogszabályoknak
megfelelően. Ebben nagy segítséget nyújtott egy külsős gyermekvédelmi szakértő, aki áttekintette,
kiegészítette az általunk leírtakat.
- Veszélyeztetett, HH, HHH, BTM, SNI gyermekek feltérképezése telephelyi szinten.
- Esetmegbeszélések működtetése az értekezleteken, ill. telephelyeken
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Adománygyűjtési akció szervezése, koordinálása kistérségi óvoda, családok részére.
Az eltervezett feladatainkat sikerült maradéktalanul, jó színvonalon megvalósítani. Kiemelkedően
jól sikerült az adománygyűjtő akció, a Tiszanánai óvodások részére (tartós élelmiszer). Több szülő
is kifejezte háláját azért, hogy ilyen érzékenyítő programmal is neveljük gyermekeiket.
Továbbképzések, konferenciák, megbeszélések melyeken részt vettek a munkacsoport tagjai:
- 2022.01.10.” Amit a gyermekvédelemről feltétlenül tudni kell” című előadás- Mód-Szer-Tár
szervezése
- 2022.02.28. Gyermekjóléti Szolgáltató Központ-Gyermekvédelmi Konferencia
- 2022.05.03. Gyermekjóléti Szolgáltató Központ- szakmaközi megbeszélése a védőnőkkel, szociális
segítőkkel, óvodai gyermekvédelmi
- koordinátorokkal
- 2022.05.24. XI. Szülőnek lenni konferencia
Tapasztalataink:
A leghasznosabbnak a Mód-Szer-Tár által szervezett: Juhászné Csuka Csilla “Amit a gyermekvédelemről
feltétlenül tudni kell” című előadása bizonyult, mivel itt kaptuk munkánkhoz a legtöbb gyakorlati
segítséget, tanácsot, melyek érthetőek, konkrétak voltak. Esetmegbeszélésre is volt lehetőség. Ezt az
előadást tekintettük meg összóvodai szinten a nevelőtestületi értekezleteken is , melyen részt vett Gyárfás
Adél szociális segítő.
Az előadásból a fontosabb fogalom meghatározások kigyűjtésre kerültek (HH, veszélyeztetés,
elhanyagolás stb.). Az ezen a területen dolgozók, ill. krízishelyzetben hívható telefonszámok
összegyűjtése, megosztása a telephelyekkel, segítséget nyújtott a kollégáknak. Ebből a fogalomtárból
könnyebben beazonosíthatóak, felismerhetőek a gyermekvédelmi esetek, megkönnyíti a további lépések
sorrendjét.
A gyermekvédelmi konferenciákon hallottak is megosztásra kerültek, ill. a kollégák javaslatait, kérdéseit
tolmácsoltuk a Gyermekjóléti Szolgálat felé pl. szorosabb
együttműködést igényelnénk a
gyermekorvossal, védőnőkkel, mivel ők is a jelzőrendszer tagjai. Ígéretet kaptunk, hogy a nyár folyamán a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa felveszi a kapcsolatot a kerület gyermekorvosaival, és egyeztet a
felmerülő problémákról, lehetséges megoldásokról pl. gyermekhiányzások igazolása, szűrővizsgálatok. A
Szakmaközi megbeszélésen esetmegbeszélésekre is sor került.
A” Szülőnek lenni konferencia” szélesebb kitekintést nyújtott a hazai, ill. külföldi oktatásügyre
vonatkozóan. Sajnáltuk, hogy az óvodai nevelés nem kapott elég nagy hangsúlyt az előadások során.
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Javaslat: Pompor Zoltán- “Hogyan ne kütyüzzön a gyerek” előadása akár vitaindító is lehetne a jövő évi
nevelőtestületi értekezleten, ill. munkacsoport megbeszélésen.
Konkrét feladataink telephelyi szinten az 2021-22. tanév során:
- Tanév elején: új gyermekekről tájékozódás, családlátogatások, megfigyelések, észrevételek
megbeszélése a csoportok pedagógusaival. Azon gyermekek kiszűrése prevenció céljából, akik
valamilyen problémával küzdenek pl. SNI, BTM, HH, HHH, veszélyeztetett, tartósan beteg.
Kapcsolatfelvétel szociális segítővel, szükség esetén írásbeli jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat
irányába.
- Év közben: gyermekek nyomon követése, segítségnyújtás kollégák részére dokumentumok
kitöltésében, szükség esetén fogadóórákon, családlátogatásokon való részvétel, érintett családok
megsegítése, megfelelő szakemberhez történő irányítása, munkacsoport megbeszélésein,
konferenciákon, tanácskozásokon való aktív részvétel,az itt elhangzottak közvetítése a kollektíva
felé. Adománygyűjtő akciók szervezése, koordinálása.
Tapasztalataink: előző évekhez viszonyítva egyértelműen növekvő tendenciát mutat azoknak a
gyermekeknek a száma, akiknél nevelési, ill. viselkedési problémák tapasztalhatók. Ennek oka lehet a
járványügyi helyzet is:
-

az összezártság sok konfliktus forrása, ami gyakran válással végződik

-

munkaidő, munkavégzés kitolódik homeoffice miatt

- a családok nem érzik magukat anyagi biztonságban, romlottak a lakhatási feltételek is.
Ezek a frusztráló tényezők eredményezhetik, hogy a gyermekekre nem tudnak a szülők elég minőségi időt
fordítani. Ez az óvodai nevelés számadataiban is megmutatkozik intézményi szinten: (Számszerű adatokat
lásd. 2. sz fejezet.)
Nőtt azoknak az eseteknek is a száma, ahol már szükség volt a szociális segítő kolléga bevonására, több
esetben pedig jelzés történt a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ezeket az intézkedéseket megelőzte a kollégák
részéről: családlátogatás, fogadóóra szülővel, esetmegbeszélés gyermekvédelmi koordinátorral, óvodai
szakemberekkel. Szociális munkatárssal több alkalommal tartottunk esetmegbeszélést a telephelyeken (
konkrét adat nem áll rendelkezésemre). Pár alkalommal közvetlenül hozzá irányítottuk a szülőket
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(elérhetőségét megadva) pl. jogi problémákkal, komplikált válás esetén mediálással kapcsolatban.
Sajnáltuk, hogy a munkacsoport megbeszélésein nem vett részt, az esetmegbeszélések vélhetőleg
hatékonyabbak lettek volna az ő segítségével.
- Erősséseink:
-

asszertív kommunikáció szülőkkel, szociális segítővel, óvodai szakemberekkel, a gyermekek
fejlődése érdekében

-

hatékony szervezés a karitatív akciók lebonyolításában

-

új ismeretek elsajátítása, nyitottság a változásra gyermekvédelmi területen is pl. továbbképzésen
hallottak beépítése munkánkba
Feileszthetőséseink:

-

aktívabb részvétel a munkacsoport megbeszélésein, határidők betartása feladatok esetén

-

hatékonyabb kommunikáció a jelzőrendszer tagjai között: gyermekorvos, védőnő, szociális segítő,
gyermekvédelmi koordinátor, pedagógusok, Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

-

szociális segítő hatékonyabb bevonása a munkacsoport életébe

Menedékes státuszú gyermekek befogadása
Beóvodázásra került gyermekek: Lovas út 2 gyermek, Iskola u. 1 gyermek.
Mind a három kisgyermeknél elmondható, hogy viszonylag könnyen ment az integrálásuk az óvodai
csoportokba, még olyan esetben is ahol tolmács segítségét kellett igénybe venni a kommunikációhoz
(Lovas út). A Lovas útra járó egy kisgyereknek gyűjtést szerveztek a kollégák (ruha, cipő, tisztálkodási
szerek, játékok). Ezúton is köszönjük a segítséget a kollégáknak és az adományozó szülőknek!
Az ukrajnai menekült státuszú gyermekek megsegítésére az idei tanévben nem szerveztünk
adománygyűjtő akciót, keressük a lehetőségeket ennek realizálására.
Feladatvállalások:
- A fontosabb fogalom meghatározások kigyűjtése (HH, veszélyeztetés, elhanyagolás stb.), ezen a
területen dolgozók, ill. krízishelyzetben hívható telefonszámok összegyűjtése, kollégákkal
megosztása. Saját telephelyen nyomtatott formában is.
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Gyermekvédelemmel kapcsolatos munkaközösségi és a kerületi Gyermekjóléti Szolgálat által
szervezett alkalmakon, konferenciákon való részvétel.
- Folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a kerületi szociális segítővel.
- Gyermekvédelmi esetek kiszűrése és nyomon követése az óvodában, szükség szerint jelzés küldése
a kerületi Gyermekjóléti Szolgálathoz, pedagógiai vélemények írása.
- Kollégáknak segítségnyújtás, problémajelző adatlap rendelkezésre bocsátása a problémás
családoknál.
- Gyermekvédelmi koordinátor voltam, és képviselem a Lovas úti kollektívát ebben a szerepkörben.
Igyekeztem minden kapott és gyűjtött információt érdemben átadni a kollégáknak annak fényében,
hogy ezen a területen is hatékonyabban és tájékozottabban a gyermekek érdekeit képviselve
tudjunk eljárni.
- Az információ áramlást segítettem a munkacsoport és a telephely között.
- Gyermekvédelmi koordinátorként több esetmegbeszélésen vettem részt.
- Éves gyermekvédelmi konferencián, Gyermekjóléti Központban történő találkozó, melyen a
kerületben dolgozó szakemberekkel tudtuk át beszélni a különleges eseteket.
Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- A konferenciáknak, szakmaközi megbeszéléseknek köszönhetően tájékozottabb lettem, hogy
milyen esetekben vehetik igénybe az óvodák a Gyermekjóléti Szolgáltatási központ segítségét. Ez
is hozzájárult ahhoz, hogy az egyéni vállalásomat meg tudjam valósítani. Nagyobb rálátásom,
kitekintésem lett a kerület gyermekvédelmi problémáira.
- Tudatosult bennem, mely esetekben szükséges jelzést tennünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé és
szükséges esetekben ez realizálódott is.
- Felülvizsgáltam a csoportban a huzamosabb ideje fennálló helyzeteket gyermekvédelmi
szempontból, és próbáltam érvényt szerezni a megfelelő lépéseknek. Tudatosan végiggondoltam a
munkámat a kompetenciáknak megfelelően
- A gyermekvédelmi esetek tekintetében óriási segítséget adtak a kapott információk. Véleményem
szerint sokszor nehéz helyzetben vagyunk, hiszen jól nem minden esetben tudunk dönteni, főként
információ hiányában. Ezeket az eseteket elég körülményesen át kell tekinteni, melyhez hozzáértés
szükséges.
- Az előző évekhez képest jóval több alkalom nyílt a gyermekvédelmi koordinátori feladatkör
lehetőségeinek és kötelezettségeinek valamint a törvényi háttér és a Gyermekjóléti Szolgálat
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munkájának megismerésére, a gyermekvédelemmel kapcsolatos tudnivalók pontosítására.
— ^Fejlesztési javaslat:
- A gyermekvédelmi konferencián sok olyan információ elhangzott, ami a többi kollega számára is
fontos volt, ezért erről Gyárfás Adél szociális segítő segítségével a többieket is informáltuk. Ez
hasznos ötlet lehet a későbbiekben is, hiszen a gyermekvédelem egy mindenkit egyformán érintő
téma
Feladatvállalások:
**
Tudásmegosztás (hangalámondással ellátott ppt.) évindító telephelyi tanácskozásokon.
Óvodapszichológus AZ ÓVODÁBAN - Fókuszban
az óvodában dolgozók mentális egészsége

,TiTx-7

1

l{>||

Á* 1 fc

PANDÉMIA HATÁSAI A PEDAGÓGUSOK
MINDENNAPJAIRA
Előadó: Duray Zsófia Eszter óvodapszichológus
A hangfelvétellel egybekötött prezentáció
intézményi és egyéni szinteken egyaránt
lélekerősítő tanácsokat és módszereket javasol
melynek levetítését és feldolgozását az
nevelőtestület számára javasoljuk

FEJLESZTŐ
SZAKMAI CSOPORT
gyógypedagógusok
és
pszichológusok

óvodai

Tapasztalatok, tanult ismeretek hasznosítása:
- A megbeszéléseink kamatoztatni tudtuk a gyakorlatban.
- Igen, a munkacsoport tapasztalatait be tudtam építeni a nevelő-fejlesztő tevékenységbe.
- A fejlesztő munkacsoportokon történő megbeszélések, beszámolók nagyban segítették a munkám.
Rövid úton beépíthetőek voltak.
- A fejlesztő munkacsoporton megvalósuló tudás és tapasztalat megosztás hozzájárul a munkánk
eredményességének fokozásában.
- Igen, a fejlesztő munkacsoport megbeszélésein elhangzott témákat örömmel be tudtam építeni.
- A fejlesztő munkacsoportunkban zajló esetmegbeszélések, tudásmegosztások nagyban támogatják
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a mindennapi munkánkat.

GYAKORNOK-MENTOR
szakmai munkacsoport

— “‘Fejlesztési javaslatok:
- Az óvoda-iskola munkacsoportban mi, szakemberek előadóként, segítőként vegyünk részt
alkalmanként, amikor a téma úgy kívánja.
Megjegyzés: Az óvodapedagógus is „szakember”, a gyógypedagógusok és a pszichológusok pedig
a nevelőtestület tagjai, akik a nevelőközösség szerves részét képezik, nem pedig egy, a szervezeten
belül működő, de az intézményi célokat mintegy kívülről érzékelő és támogató-segít csoport.
- A vezetőség részéről esetenként hétre-hétre változó elvárások helyett a munkacsoporttal együtt
kialakított eljárásrend, a hatékony és szakmai munkavégzés érdekében.
Ebben a nevelési évben egy gyakornok kollégánk van a Lovas úton, akit a közvetlenül vele dolgozó és
tapasztalt óvodapedagógus kollégája mentorál, valamint közös együttlétek alkalmával a Didaktika szakmai
munkaközösség tartalmai és tagjai támogatnak.
i
~ Az érintettek által készített értékelés:
Mentori tapasztalatok
Gyakornoki tapasztalatok
- Hospitálások száma: 8
- Tevékenység/foglalkozás
látogatások
száma: 4
- Hospitálások tapasztalatai:
- a gyermekek érdeklődve hallgatták, és
- Tevékenység/foglalkozás
látogatások
vettek részt a tevékenységekben
tapasztalatai:
- Figyelembe vette az egyéni képességek
- Szemléltetőeszközök saját készítésűek
közötti
különbözőségeket
az
- a
rendkívül
ötletgazdag
óvodapedagógus
szemléltetőeszközöket,
látottakat
- fogalomhasználata szakszerű, maximálisan
beépítettem a saját tevékenységeimbe
támogatja a gyermekekben az új fogalmak
- Tapasztaltot szereztem, hogy hogyan lehet
kialakítását és a korábbiak elmélyítését
bevonni a nevelő munkámba a dadusokat
- A tevékenység (foglalkozás) célját sikerült
és a pedagógiai asszisztenst
a gyermekek számára vonzóvá tennie,
- A
negyedéves
nagycsoportban
tudatosítania, az alkalmazott módszerek
megtapasztalhattam,
hogy
milyen
maximálisan támogatták a feladatok a cél
fantasztikus
lehetőségeket
rejt
a
elérését.
komplexitás megvalósulása a gyakorlatban.
- Teljes mértékben megjelenik a szokás és
- A szokás-, és szabályrendszer hatékony
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Értékelések - Feladatvállalások

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport
-

-

-

-

-

szabályrendszer tudatos,
tervszerű kialakítása, ami megfelel a 3-4
éves korosztálynak és
figyelembe veszi a gyermeki fejlődés
életkori és egyéni sajátosságait.
A szabad játékba ágyazott tevékenységek
során végig jelen volt és megvalósult a
gyermekek
együttműködése
és
az
egymástól való tanulása.
A gyermekek önértékelése játékosan a
legjobbra való törekvés ösztönzésével
jelent meg. Aki a legelső.....
az
mondhatja....
Teljes mértékben elérte a célját a
foglalkozás, hiszen megvalósultak a
tervezett célok, nevelési didaktikai
feladatok, teljes mértékben koherens volt a
foglalkozás a tervvel.

-

-

elsajátítására
használható
módszer
alkalmazását sajátítottam el, melyben a
gyermekek
számára
vonzó
játékos
ruhahajtogató játékkal ismerkedhettem
meg.
a vegyes csoportban tett látogatásom során,
fantasztikus volt látni, hogyan valósítható
meg a differenciálás és az egyéni
bánásmód a tevékenységek során.
a mese vers tevékenység során, a történet
befejezését az egyéni fantáziájukra bízta,
számomra egy teljesen új megközelítése a
mesetevékenységnek

Jó lenne, ha több gyakornok lenne a kerületben.
Képző intézményekből gyakorlók fogadása, gyakornokok „felkutatása”, foglalkoztatása és
szakmai támogatása oly módon, hogy kedvvel maradjanak hosszú távon az óvodánkban.

Feladatvállalások:
Pedagógiai asszisztens

- Kisfilmek készítése a telephely eseményeiről.

~ Tanköteles korú gyermekek szociális kompetencia mérése.
Feladatvállalások:
-

\ **
- PP módosításhoz SWOT- analízis készítése az Egészséges és kulturált életmódra nevelés
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Értékelések - Feladatvállalások

Szakmai munkaközösség,
munkacsoport
fejezet tartalmaihoz.
»+ —*

— “‘Fejlesztési javaslatok:
- Jó lenne foglalkozni azzal az időszakkal, amikor szeptemberben visszajönnek a gyermekek, újra
beszoknak, újra elválnak.
Feladatvállalások:
-

Dajkák

~ PP módosításhoz SWOT- analízis készítése az Egészséges és kulturált életmódra nevelés
fejezet tartalmaihoz.

Egyéb feladatvállalások:
-

-

Tudásmegosztás (hangalámondással ellátott PPT.) évindító telephelyi tanácskozásokon, mentálhigiénés csoportos megsegítés.
Igény szerint számítógép használattal kapcsolatos segítséget nyújtottam.
Online kérdőívek szerkesztése és feldolgozása.
A heti nevelőtestületi megbeszélésekről jegyzőkönyv vezetése.
Heti beszámoló írása.
Munkaközösségi tagként fontosnak tartottam, hogy a főiskolai hallgatót, aki nálam töltötte 8 hetes gyakorlatát megismertessem a
szakmaim munkaközösséggel, emellett többször részt vett az óvodai néptáncfoglalkozáson és igyekeztem megismertetni vele a
szokatlanabb művészeti tartalmak átadására szolgáló rendhagyóbb motivációs eszközöket.
Logopédusokkal történő szorosabb együttműködés, tudásmegosztás.

Igény:„Kevesebb adminisztrációs terheink legyenek. Nagyon nehéz a mindennapi munka mellett a megvalósításuk.”
Szempont: 4.2. Hogyan
intézményben?

történik

az

információátadás

az

Elvárás: Az intézmény munkatársai számára biztosított a
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való
hozzáférés.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
- Intézményi szintű szakmai értekezletek, nevelőtestületi tanácskozások és egyéb intézményi gyakorlat bemutatása.
- Milyen mértékben felelnek meg a Kollégák számára a szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei?
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-

A járványhelyzet idején alkalmazott kapcsolattartási formák (a csoportban dolgozó kollégák, valamint az óvodapedagógusok és a
családok között) bemutatása és rövid értékelése.
Hogyan szolgálta a járványhelyzet időszakában az intézményi protokoll a munkavégzést?

A pedagógusok és munkájukat segítők értékelték, hogy milyen mértékben felelnek meg számukra a szakmai feladatok ellátásához
szükséges információk alábbi színterei:
Ssz.

Az információ átadás színterei
Nevelőtestületi tanácskozások /nevelés
nélküli munkanap, (augusztus),
nevelőtestületi értekezlet/

Elégedettség
%
95

97

Vezetőségi értekezletek, fórumok

Értékelés
A nevelési év során jelenléti formában egy nevelés nélküli
tanácskozást tudtunk tartani a nevelési év elején. A járványhelyzet
okán a három régióban külön-külön megszervezett tanácskozáson
minden pedagógus és a munkájukat segítő pedagógiai asszisztens részt
vett.
Az Óvodavezetői szakmai munkaközösségi foglalkozások havi
rendszerességgel, többnyire online formában került sor.

' Erősség: Fejlesztő TEAM értékelése: A kollégáimmal szoros
szakmai kapcsolat van, az információátadás megfelelően működik
Székhely/telephely
munkaközösségek

szintű

szakmai

87

Szakmai munkacsoportok (belső értékelés,
gyermekvédelem, portfolió műhely,
esetmegbeszélő, stb.)

94

Munkaértekezletek az Éves Munkaterv
szerint (dajkai, pedagógiai asszisztensi, stb.)

92

Fejleszthető: A munkaközösségek
megosztása telephelyi szinteken.

szakmai

tartalmainak

' Erősség:
- Hatékony segítséget nyújtott a minősítés során.

A járványhelyzet okán jelentkező sok hiányzás miatt a Pedagógiai
asszisztensek és a Dajkák napját a Mód-Szer-Tár által szervezett
műhelyfoglalkozásokon való részvétel biztosításával váltottuk ki.
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Ssz.

Az információ átadás színterei

Értékelés

Elégedettség
%

A pedagógiai
asszisztensek kompetencia
felkészítésére online formában került sor.
Alkalomszerű, szükség szerinti
munkaértekezletek, megbeszélések
(telephelyen)

mérésre

történő

96

Munkatársi értekezletek a teljes dolgozói
kör bevonásával
Érdekképviseleti értekezletek,
megbeszélések

- Erősség: Fejlesztő TEAM értékelése: A szükség szerinti soron
kívüli Fejlesztő munkacsoport értekezletek jól működtek. Időben
jelezve lett és hatékony is volt a megbeszélés egy-egy aktuális gyors
reakciót igénylő kérdés során.
A járványhelyzet okán ilyen alkalmakra nem kerülhetett sor.

97
84

Hospitálás, szakmai tapasztalatcsere

' Erősség: Fejlesztő TEAM értékelése: A csoport megfigyelések
során minden esetben történt visszajelzés a pedagógusnak a
megfigyeltekről.
Faliújság (központi, kapun, ajtón, stb.)

84

Flottás telefonvonal használat

85

£
A Fejlesztő csoport tagjai rendelkeznek telefonnal.
•^'’Fontos, hogy minden dolgozó telefonos és elérhetősége a
dolgozók számára ismert legyen.

A Fejlesztő csoport az egyes telephelyek (mint információs színtér) vonatkozásában készített értékelést:
Nyárs

Iskola

Toldy

Mészáros

Tigris

Lovas

Dísz

Átlag %

83

100

75

83

100

86

100

90%
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A járványhelyzet okán alkalmazott kapcsolattartási formák a pedagógusok és a családok között - Bemutatása és rövid értékelése:
Nyárs u.: Iskola u.:
- Napi szinten fotók, videók, fogadóórák online. A kapcsolattartást segíti a szülői közösség vezetője, mindenről emlékeztetőt küld a
szülőknek.
- Jelenléti munkavégzés volt.
- Jól működött a személyes kapcsolattartás és a csoport számára létrehozott zárt online rendszer.
- A kollégákkal, szülőkkel online és telefonon is kommunikálunk.
- A második szülői értekezletünk Google Meet - felületen folyt, amibe bekapcsolódott a logopédusunk és a pedagógiai asszisztensünk.
- Bár mi felajánlottuk az online fogadóórák lehetőségét, csak két szülő élt vele, a többiek a személyes megbeszélést preferálták.
- Online és személyes formában történt a kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal is. Kollégák között: Online facebook csoport (Iskola
utcai ötlettár), telefon, email Családok - pedagógusok között: vonalas telefon, email, meet megbeszélések (Műveltségtartalmak átadása,
programajánló, heti étlap, fényképek)
- A működő FB zárt csoporton keresztül szülők belelátnak a heti projektekbe, témákba, tartalmakba, témák megosztása. Erre nagy igény
van, és nagyon értékelik.
Toldy F. u.:
- Igyekeztünk a korábbi pozitív tapasztalatok alapján javasolni a szülői közösségnek a jól bevált online kapcsolattartás formáit.
Mészáros u.:
- Szülőkkel e-mail, FacebookMessenger, videóhívás, telefon, illetve minden más platform, amit a szülők igényeltek, munkatársakkal
ugyanígy.
- Szülők felé folyamatos képi anyag a csoport mindennapjairól, heti tájékoztatás a tervezett témák tartalmairól, illetve minden aktuális
dologról.
- A kollégákkal a kapcsolattartás továbbra is megtörtént személyesen, hiszen bejártunk dolgozni.
- A családokkal az első félévben többnyire online vagy telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, a második félévben már személyes en is.
Elfogadták és mi is elfogadtuk az online opciót - néha könnyebbséget is jelentett, mivel egyszerűbben találtunk időpontot egy-egy
fogadóórára, de egyértelműen bensőségesebb és hatékonyabb a személyes kapcsolattartás.
Tigris u.: Lovas út:
- Hatékonynak találtuk a zárt facebook csoport működtetését a szülőkkel, mivel ezen a felületen átláthatóan, könnyen visszakereshető
módon, mégis nem bárki számára hozzáférhetően tudunk kommunikálni a szülőkkel. Tematika szerint új bejegyzéseket írva átlátható a
szülők hozzászólása, könnyen tudunk szavazásokat, képeket és kiemelt fontosságú bejegyzéseket közölni a szülőkkel.
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-

A kollégákkal többféle platformon tartjuk a kapcsolatot (Messenger csoportok, Google Meet), mindegyik hatékonynak bizonyul a
zökkenőmentes kommunikáció érdekében.
Dísz tér:
-

Csoport e-mail
Google-Meet csoportos beszélgetés, fogadóóra szülői értekezlet, telephelyi értekezlet.

-

Facebook Messenger szoba

-

Telefon

137

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI

A terület összegző értékelése
Intézményünk fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, melyet a kialakult hagyományok, a megváltozott
körülmények, valamint az intézményi szabályozás szerint működtetünk. Az idén is online módon bonyolítottuk le a szülői és iskolai igény
elégedettség méréseket, valamint a nyitott napokra történő regisztrációt. Több csoport érintően a pedagógusok és a szülőkélnek az online tér
adta lehetőségekkel, melynek révén a szülők számára bemutatásra kerülhetnek az egyéni és a csoport szintű eredmények, és bepillantást
nyerhetnek a csoport hétköznapjaiba.
Nevelőközösségünk megosztott az online és a jelenléti kapcsolattartás eredményességét illetően, Továbbra is keresnünk kell a külső
partnerekkel való kapcsolattartás leghatékonyabb, és az alkalmakhoz illeszkedő módozatait.

Szempont:5.1. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az
intézmény eredményeiről?

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső
partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és
fejlesztik.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
-

Melyek intézményünk helyben szokásos tájékoztatási formái?
Az információ átadás milyen formáit gyakoroljuk a partnerek (szülő, szakszolgálat, kollégák, stb.) tájékoztatása során?
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

A szülőkkel és egyéb külső partnereinkkel változatos színtereken és formában történik az információcsere. A járványhelyzet okán továbbra is
nagy teret kapott az online kapcsolattartás, ugyanakkor egyre több alkalom kínálkozott a jelenléti kapcsolattartásra is.
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Az információ átadás színterei
Szóbeli - Jelenléti
Egyéni beszélgetések

Pedagógusok
elégedettsége
%
97

Szöveges értékelés

Fejlesztő csoport:
-

Értekezletek, megbeszélések

93

Személyes egyéni megkeresések alkalmával valósulhat meg.
Egyéni szülő és pedagógus konzultációk keretében kapnak
visszajelzést.

Fejlesztő csoport:
**
“
' Erősség és — Fejlesztési irány:
-

Írásbeli
Telephelyek központi hirdetőtáblája

73

M- Fejlesztendő:
-

-

Csoport faliújság

91

Az idei évben volt alkalmunk a Pedagógiai Szakszolgálat
szervezésében részt venni egy közös értekezleten, melyen az
ismerkedés, az ellátási nehézségek megbeszélése volt a fő fókusz.

-

A hirdetőtábla használata nincs a szülők fejében, ezért gyakran
hiába jelenjük meg rajta a nekik szóló információkat, vagy például
a fejlesztő kollégák elérhetőségét, kevésbé követik azokat.
A hirdetőtáblára kitett információk sajnos még mindig nem
minden esetben jutnak el a szülőkhöz, (Ide kerülnek azok az
információk, plakátok az iskoláktól, ami mind a két csoport
gyermekeit érinti) ezen javítanunk kell.

Az online tér a pandémia miatt átvette az információátadás
színterét. A faliújságot, hirdetéseket, heti terveinket nem olvassák
a szülők.
Megjegyzés: Az elmúlt két évben erre sokkal kevesebb lehetősége volt a
szülőknek, mint korábban.
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Az információ átadás színterei
Meghívó
Levél
Elektronikus - Online
Közösségi oldal

Pedagógusok
elégedettsége
%
80
91

Szöveges értékelés

90
-

-

-

4*
- Az online felületen nagyon hatékony az információáramlás.
Nagy örömmel fogadják a szülők a fotókat, videókat, a különböző
tartalmakat.
Hatékonyabbnak tartjuk a személyes találkozást, így csak a covid
helyzet okozta kényszer szünet alatt éltünk ennek lehetőségével.
(Toldy)
A szülői és az iskolai igény-elégedettség méréseket ebben a
nevelési évben online kérdőíves felméréssel bonyolítottuk le.

1- Fejlesztendő:
-

Az elektronikus információ átadás nem mindig hatékony,
visszajelzést nem küldenek aszülők. Így sok esetben szóban kell
rákérdezni, hogy olvasták-e a levél tartalmát.

++ —*
■^^"Fejlesztési irány:
- Az online lehetőséget tartsuk meg minden téren.
- Igény-elégedettség mérés online kérdőíves felméréssel a jövőben
is
- Pedagógusok informatikai kompetencia fejlesztése.

Egyéni beszélgetések
Értekezletek, megbeszélések
Meghívó
Levél/email

93
88
85
70
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6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
A terület összefoglaló értékelése
Az intézmények infrastrukturális környezete az óvodák Pedagógiai Programja és alaptevékenysége alapján, annak megfelelően került
kialakításra, fejlesztésük folyamatos. A tanulási környezet kialakítása, valamint a nevelés-fejlesztés tárgyi eszközeinek bővítése elsősorban
költségvetési forrásokból valósult meg, azonban jelentős támogatást kaptunk ebben a nevelési évben is az óvodahasználó családoktól. További
fejlesztést igényel az informatikai eszközök és lehetőségek megfelelő szinten történő biztosítása. Az intézményvezetés tudatos szervezetfejlesztést
végez a minőségi nevelő-fejlesztő munka optimális feltételeinek megteremtése érdekében. A pedagógus továbbképzések az intézmény
Pedagógiai Programjához kapcsolódnak. Fejlesztési irányként az új feladatként jelentkező - és várhatóan a jövőben is aktuális - online
munkavégzés biztosítását feltételező informatikai kompetencia fejlesztését, a módszertani ismeretek sokoldalú bővítését, valamint a
tehetséggondozást és a fenntartható környezet pedagógiáját célozzák meg. Kihívást jelentettek a betegségek miatti hiányzások, a
pedagógushiány, és az évközben bekövetkezett fluktuáció. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat a
telephelyek vezetői idejében jelzik az intézményvezető felé, aki folyamatos tájékoztatást ad a Fenntartó számára. A telephely-vezetők az állások
betöltésére fokozott figyelmet szenteltek és az új kollégák szervezetbe illesztésére gondot fordítottak.
Intézményi szinten javasolt segítséget nyújtani a dolgozók mentális állapotának javításához, mert félő, hogy a minőségi óvodai ellátást
veszélyezteti a pedagógushiány és az egyre fokozódó terhelés.

Tárgyi, infrastrukturális _feltételek
Szempont:6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a Pedagógiai Program
nevelési/tanítási
struktúrájának,
pedagógiai
értékeinek, megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
céljainak?
hiányokat a fenntartó felé.
Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
- Milyen módszerekkel és eszközökkel mérjükfel a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét?
- Milyen erőforrások bevonásával, és milyen fejlesztésekre került sor a nevelési év folyamán?
- Rendelkezésre áll-e mérőeszköz a PP megvalósításához szükséges eszközök meglétének mérésére?
- Milyen, a nevelő-fejlesztő tevékenységet segítő tárgyi eszközök beszerzésére és programok finanszírozására került sor a 2021-2022. nevelési évben,
______ különös tekintettel a digitális oktatásra?______________________________________________________________________________________
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Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges eszközök meglétének mérésére saját eszközzel nem rendelkezünk, ugyanakkor az egyes
telephelyek specialitásainak megfelelő igényeket a rendelkezésre álló források függvényében igyekszik a vezetés figyelembe venni.
M- Fejleszthetőség

-

A Fejlesztő csoport részéről igényként fogalmazódott meg „egy eszköz-felszerelés lista/leltár”.

A működési és pedagógiai feladatok ellátását támogató informatikai háttér fejlesztése folytatódott, melynek eredményeként valamennyi
épületben kiépítésre került a wifi, valamint korlátozott számban bár, de rendelkezésre áll olyan asztali számítógép vagy laptop/laptopok,
amelyeket a pedagógusok használhatnak. A wifinek köszönhetően minden épületünkből biztosított az online kapcsolattartás lehetőségeinek
megteremtése, mellyel számos esetben élnek a pedagógusoka partnerekkel, illetve az egymással történő kapcsolattartás során. A nevelési év
során számos esetben került sor online formában csoportos vagy egyéni családi beszélgetésekre, szakmai munkaközösségi vagy munkacsoport
foglalkozásokra, továbbképzésekre.
Dolgozók csaknem 100%-a rendelkezik okostelefonnal, túlnyomó többségük pedig internet előfizetéssel is.
Fejlesztési irány:
- Két csoportonként egy laptop biztosítása wifi eléréssel.
Eszközök és kellékek beszerzése - Finanszírozásuk
A különböző eszközök és kellékek beszerzésére túlnyomó részt költségvetési forrásból került sor. Minden épületben javultak az informatikai
feltételek. Köszönetünket fejezzük ki a szülői támogatásokat!
Nyárs u.:
- Költségvetési forrásból: szőnyeg, könyvespolc, Wifi, magas ágyás, tálaló szekrény, könyvtári polcok, udvari játék, fejlesztő eszközök:
papír-írószer, olló, ragasztó, gyurma, fababák
Iskola u.:
- Költségvetési forrásból: kisméretű szőnyegjátékok, mesekönyvek,különböző anyagok, eszközök (papír, festék, olló), fejlesztő
eszközök, szekrénysor (logopédia szobába, fejlesztő), két nagy szőnyeg csoportszobába, a logopédia és a kisfejlesztő szobába új bútor
vásárlása van folyamatban
- Szülői adomány: foci labda, játékokToldy F. u.:
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Költségvetési forrásból: bábparaván, játéktartó, vetítőgép, játékok, íróeszközök, könyvek laptop, Wifi, mozgásfejlesztő karikák,
szőnyeg, jelmezek. tálalószekrény, asztal, babakonyhai eszközök, hólapát, fejlesztő játékok és eszközök: pl.: érzelem kapszulák,
ülőpárnák, ejtőernyő, positivity játék, könyvek
Mészáros u.:
- Költségvetési forrásból: laptop, varázspalló, diavetítő, vetítővászon, színes nyomtató, vizuális eszközök, gyermekfektetők, fejlesztő
eszközök: Billenőlap - színes kotta, papír-írószer, irodaszerek (olló, ragasztó, gyurma)
Tigris u.:
- Költségvetési forrásból: JBL blue-tooth hangszóró, vizuális tevékenységhez eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, szekrény, udvari
játékok telepítése a Dísz térről, fejlesztő eszközök: papír-írószer, olló, ragasztó, gyurma, fababák
- Szülői adomány: Informatikai eszköz: egy hangfal, dokkoló
Lovas út:
- Költségvetési forrásból: fejlesztő eszközök, barkács eszközök, evőeszközök, étkészlet, Wifi a lenti szintre, laptopok,
- Szülői adomány: könyvek (szak- és mesekönyvek), játékok (társas, konstruáló, szerepjáték)
Dísz tér:
- Költségvetési forrásból: gyermekjátékok karácsonyra, konyhaasztal, hokedlik, szakmai és barkácsoláshoz anyagok, folyosóra polcok,
folyosóra fali virágtartók, vetítővászon
~ Erősségek:
- A beszerzések a PP megvalósítását és a zavartalan működést szolgálják.
Fejleszthetőség
- Informatikai eszköztár.
- A Lovas úti telephelyen a gyógypedagógus és a pszichológus ebben a nevelési évben sem kapták meg a megrendelt eszközöket.
— ”Fejlesztési irány:
- Informatikai eszköztár további bővítése.
- A PP megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések fokozatos beszerzése (PP XIV. fejezet)
Programok finanszírozása
A koronavírus járvány okán ebben a nevelési évben sem sikerült minden tervezett programot megvalósítanunk, azonban a nevelőmunkánkat az
idén sokkal több program és rendezvény színesítette, mint az elmúlt évben. Ezek a programok nagyban hozzájárultak a Pedagógiai
Programunkra alapozott Éves Munkaterünk megvalósításához. Hálásan köszönjük a szülők támogatását!
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A különböző programok finanszírozására az alábbiak szerint került sor:
Ssz.
A telephelyeken az alábbi programok
finanszírozására került sor
Nyárs u.:
1.
Kirándulás 2 alkalommal
2.
Bábszínház
Iskola u.:
1.
Bábszínház 2 alk
2.
Madárovis foglalkozások 5 alk
3.
Hagyományok háza
4.
Korcsolya
5.
Szentendre Skanzen
6.
Szüreti mulatság az óvodában
7.
Regős-bábos
8.
Pompás mesenap
9.
Martonvásári kirándulás
10.
Pereputty előadás
Táncszínház látogatás
11.
Toldy F. u.:
1.
Gyermeknapi kirándulás busz költség
2.
Fabatka Színház 2x
3.
Bogárháton Alapítvány
Állatkert (belépő a gyermekeknek)
4.
5.
Bábszínház külön busszal
6.
Almaszüret
7.
Ovi napok
8.
Szamóca kiskertész program

Ki finanszírozta
________________ (x)_______________
Szülők
Költség
Egyéb
vetés
forrás

Megjegyzés

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alapítvány

x

Alapítvány

x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány
Alapítvány

Ssz.
A telephelyeken az alábbi programok
finanszírozására került sor
9.
Városi Közlekedési múzeum látogatás
Mészáros u.:
1.
Almaszüret
2.
Majorka bábszínház
3.
Balatonszepezdi kirándulás
4.
Parlament látogatás
5.
Ugráló vár
Tigris u.:
1.
Talamba koncert
2.
Almaszüret
3.
Budakeszi Vadaspark
4.
Szentendrei Skanzen
5.
Ovis zenei képességfejlesztő foglalkozás
6.
Gyermekvasút kirándulás
7.
Anyák napi ajándékok
Lovas út:
Zenebatyu Élményprogram
1.
2.
Pereputty Társulat
3.
Gyertyamártás
Keresztes Nagy Árpád kobzos énekmondó
4.
előadása
5.
Pónilovaglás
6.
Bohócdoktor Szitakötő program
7.
Beregszászi társulat előadása
8.

Bolgár Bábszínház

9.
10.

Közös fagyizás a Jamie’s-ben
Skanzen kirándulás

Ki finanszírozta
(x)
Szülők
Költség
Egyéb
vetés
forrás
x
x

Megjegyzés

x
x
x
Az óvodásoknak és 3 kísérőnek ingyenes
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alapítványi
Alapítványi
Alapítványi
Alapítványi

x

Alapítványi támogatásból

támogatásból
támogatásból
támogatásból
támogatásból

x
Magyarság Háza ajánlása számunkra
ingyen
Simon Attila bolgár meséket hoz
óvodáinkba ingyen
x
x
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Ssz.
A telephelyeken az alábbi programok
finanszírozására került sor
11.
Dísz tér
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Múzeumpedagógiai foglalkozás
(Mesemúzeum)
Sünbemutató
2 kirándulás
Bábszínház
Mikulás műsor és csomag
Farsangi táncház
Hadtörténeti Múzeum
Házhoz jön Vadaspark
Parlament látogatás buszköltsége

Ki finanszírozta
(x)
Szülők
Költség
Egyéb
vetés
forrás
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Szüret az Iskola utcában - 2021. okt. 8.

Idén nagy örömmel készültünk a szüretre! Az ősz nagyon színes az oviban, tele van kincsekkel.
Az alma, szilva, dió és az egyéb őszi termésekkel való munkák, gesztenye, mogyoró, kukorica, makk,
gubacsok, falevelek... vidám alkalmakat adnak a játékra, tanulásra. Gyűjtögetünk, válogatunk, aszalunk,
préselünk, lekvárt főzünk a gyerekekkel, s eközben rengeteg tapasztalatot szerzünk a természetről, és a
hozzá kapcsolódó őszi betakarítási munkákról.
Az ősz közepén a szőlőé a főszerep. A szőlő kiemelt fontosságú a magyar kultúrában, hiszen életadó leve
a bőség jelképe, gazdasági értéke és szakrális jelentősége is van.
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Megjegyzés

Cica csoport vett részt

Minden csoportunkban megjelent a műveltségtartalmakban: a nagyokkal a Skanzenba látogatva
megismertethettük a termőhelyét, feldolgozásának eszközeit (föld, szőlőtőke, puttony, hordó, lopó,
pince. ) kisebbekkel a meséken, verseken, népi mozgásos- és dalosjátékokon keresztül szereztünk
tapasztalatokat.
A szőlőt a szüret napján szemeztük, törcsöltük, préseltük, s a munka után élőzenés mulatsággal
ünnepeltünk. Vendégünk volt Szerényi Andrea énekekkel és tánccal, fia pedig tekerőlanttal.
A gyermekalkotásokban is visszaköszönt a jókedv!
https://photos.app. goo.gl/ihYakEA6GtVap8cv6

Személyi feltételek

Szempont:6.2. Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény
képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket,
reális képpel rendelkezik a nevelő/tanító munka humánerőforrás
szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült
problémákat idejében jelzi a Fenntartó számára.

tartalmi elvárások - megválaszolandó kérdések:
- személyi feltételek teljesülése - humánerőforrás alakulása a 2021-2022. nevelési év során
- Továbbképzési terv, Beiskolázási terv eredményei. a továbbképzéseken szerzett kompetenciák használhatósága.
- milyen továbbképzésekben vettek részt a kollégák a 2021-2022. nevelési évben? továbbképzések; irányultság, téma, finanszírozási forma
- a tanult ismereteket milyen mértékben sikerül hasznosítani?
- milyen területeken mutatkozik a legnagyobb hiány? milyen területeken szeretnénkfejlődni?
- az önértékelés bevezetésének évétől számítva (2015-2022.) mely területekre készítettek a kollégák az önértékelés eredményeként önfejlődési
terveket?
- a megvalósítás eredményeinek vezetői bemutatása (swot- analízis)
- összefoglaló értékelés a mesterpályázat - mesterprogram megvalósításáról (swot-analízis)
- erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok.

A tervezés időszakában intézményi szintű helyzetelemzést készítettünk a humán erőforrás állapotáról
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ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
- Óvodapedagógusi
státuszok
feltöltöttsége:
5
- Fejlesztő szakember ellátottság: 3fő gyógypedagógus, 3 fő
óvodapedagógusi állást pedagógiai asszisztens kollégák
pszichológus
töltenek
be
- Kétcsoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens
- Elöregedő nevelőtestület
- Programspecifikumok megfelelő képviselete
- Továbbképzési lehetőségek biztosítása, kihasználása
- Csapatban gondolkodunk
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
- Főiskolai hallgatók szakmai támogatása: gyakorló pedagógusok
- Pedagógushiány
mentorálása
- Fluktuáció
- Utánpótlás nevelés
- Túlterheltség
- Kiégés
A humán erőforrás alakulása - Létszámadatok - Fluktuáció
Pedagógusok és a
munkájukat segítők

Óvodapedagógus

2021.09.01.
2022.08.31.

45
45

Óvodapedagógusi
feladatot ellátó
pedagógiai asszisztens
5
5

Pedagógiai asszisztens

Dajka

13
13

25+1
25+1

Humánerőforrás alakulása a 2021-2022. nevelési év során

Ssz.

Telephelyek neve

^ Fluktuáció - Hiányzás - Mentorálás
Nyárs

Iskola

Toldy

Mészáros

Tigris

Lovas

Dísz

Összes

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

1

2

0

7

3. Új dolgozó alkalmazása: óvodapedagógus

0

2

0

0

1

1

0

4

4. Új dolgozó alkalmazása: pedagógiai munkát

0

2

2

1

0

0

0

5

Csoport/székhely/telephely (Fő száma) ^

1. Más intézménybe távozott óvodapedagógus
2.

Más intézménybe távozott pedagógiai munkát
segítő
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Ssz.

Telephelyek neve

ö- Fluktuáció - Hiányzás - Mentorálás
Nyárs

Iskola

Toldy

Mészáros

Tigris

Lovas

Dísz

Összes

Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen
álláshely, betegség stb.) óvodapedagógus

2

1

0

0

0

0

0

3

Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen
6. álláshely, betegség stb.) pedagógiai munkát
segítő

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

4

0

2

1

0

0

1

0

4

3

10

5

3

4

3

0
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Csoport/székhely/telephely (Fő száma) ^
segítő

5.

7.

Képző intézmény hallgatóinak mentori
megsegítése (gyakorlóhely biztosítása)

8. Szakdolgozatot író, kutató támogatása
Összesen:
-

-

-

A fluktuáció leginkább az Iskola utcai telephelyünket érintette, mely a nevelési év során nehézséget okozott a közösségépítésben, az
egységes gondolkodás kialakításában. Óvodapedagógus hiány okán egész évben két óvodapedagógusi állás helyén két pedagógiai
asszisztenssel dolgoztak, egy új óvodapedagógus kolléga év közben elhagyta a pályát. Mentori munkájuk pozitív hozadéka, hogy a
náluk gyakorlati vizsgázó hallgató az Iskola utca nevelőtestületének tagja lesz a következő nevelési évben. Egy középfokú tanulmányait
végző hallgató a kötelező nyári gyakorlatát itt teljesíti - segítség a nyári élet, ügyelet szervezésében.
A Toldy F. utcában egy fő dajka elvégezte a pedagógiai asszisztens képzést és másik óvodában helyezkedett el.
Új dajka is érkezett, akinek a munkához való hozzáállása megfelelő, azonban a BTMN és SNI gyerekekkel való együttműködése még
gyakorlást és kitartást kíván.
A Lovas úti telephelyen egy fő gyakornok óvodapedagógus dolgozik. Két fő dajka ment el, egyikőjük családi okok miatt, míg a másik
pályát váltott magasabb fizetésért.
~ Intézményi szinten a Dísz tér nevelőközössége stabil.

A humán erőforrás az alábbiak szerint felel meg a képzési struktúránknak, pedagógiai értékeinknek és céljainknak:
A nevelési év során többnyire online formában számos alkalommal vettek részt a kollégák a Pedagógiai Program megvalósítását, valamint az
intézmény biztonságos működését támogató továbbképzéseken.
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Továbbképzések
irányultsága, területe
KIGYP módszerspecifikus képzés
Komplex integratív gyermekterapeuta
módszerspecifikus képzés (KIGYP)
ELTE PPK Tanácsadói
Szakpszichológus képzés, Krízis
szakirányon

ELTE Neveléstudomány képzési
terület tantárgyai
Diákrelax

Diabéteszes gyermekek ellátása
- DiabMentor
szakmai
továbbképzés pedagógusoknak
a
cukorbeteg
gyerekek
támogatásáért - online képzés
- Szurikáta Alapítvány
Diab
Tanoda
Pedagógus
továbbképzés

Résztvevők
A tanult ismereteket hasznosíthatósága
száma
1
A képzés célja, hogy a kiképzett, gyermekekkel foglalkozó pszichológusok képesek
legyenek mind a preventív, mind a szupportív jellegű szülői tanácsadásra, továbbá
alkalmasak legyenek a gyermek állapotának megítélésére és az elsajátított integrált,
komplex bio-pszicho-szociális keretben elhelyezett ellátásra.
1
A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a
pszichológia lehetőségeire támaszkodva általános gyakorlati, egészségszolgáltatást
ellátó pszichológiai segítséget nyújtsanak, megtalálva az érzelmek társas, munkahelyi,
óvodai/iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az adott kliens különböző
életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve.
1
Elsősorban szemléletmódomra, attitűdömre volt hatással ez a képzés.
2

A pedagógus nemcsak a tudásával, hanem a személyiségével is dolgozik, ezért fontos
annak fejlesztése, differenciáltabbá válása. A cél, hogy a résztvevők képessé váljanak a
stressz kezelés javítására, feszültségeik oldására és ezáltal a toleranciájuk, a
teherbíróképességük javuljon. További cél, hogy képes legyen növekvő kreativitását,
intuícióit és elfogadóbb érzelmi viszonyulását átvinni a pedagógiai gyakorlatba.

3
A képzések célja, hogy a képzést követően a
pedagógus megfelelő szakértelemmel biztosíthassa
az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek
óvodákban történő támogatását (vércukorszintmérés,
szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel,
más
törvényes
képviselővel,
a
megadott
kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt
időközönként a szükséges mennyiségű inzulin
beadását).
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Továbbképzések
irányultsága, területe
HACCP/higiéniai oktatás óvodákban
dolgozóknak - online

Résztvevők
száma
28

A tanult ismereteket hasznosíthatósága
A köznevelési intézményekben a HACCP-rendszer
működtetésének lényeges eleme az élelmiszer
biztonság megelőzése önellenőrzés útján, ezért
nagyon fontos, hogy az élelmiszerekkel dolgozók,
valamint
az
intézmények
felelős
vezetői
munkaterületüket illetően megfelelő ismeretekkel
rendelkezzenek. A képzést követően a résztvevők
online tesztet írtak, a részvételről pedig Oktatási
jegyzőkönyv és oklevél került kiállításra.
Ismerkedés a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) mérőeszköz
csomaggal, a 7+2 képességterület tesztjeivel - Hogyan hasznosíthatjuk a mérés
eredményeit?

#4

DIFER (Mód-Szer-Tár)

1

Montessori alaptanfolyam

1

Iskolára hangoló: az óvoda-iskola
átmenet módszertani kérdései továbbképzés
óvodapedagógusok
számár

1

Dajkaműhely a Mód-Szer-Tár-ban I. II.

22

Pedagógiai asszisztens műhely a Mód
Szer-Tár- ban I. II.

16

Célja a pedagógus szakemberek továbbképzése, akik a Montessori pedagógia
szemléletmódjára alapozva, széleskörű más alternatív pedagógiákra is kitekintő
pedagógiai elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában, képesek a nevelés
eredményességét növelő Montessori eszközök szakszerű alkalmazására. A képzés
eredményeként e pedagógusok innovációs készségre és pedagógiai módszertani
kultúrára tesznek szert. Hatékonyan tudnak tevékenykedni egyrészt Montessori
intézményekben és képesek lesznek az új módszertani megoldások alkalmazására
A továbbképzés során a résztvevő gyakorlati ötleteket kap az óvodai megvalósításhoz,
konkrét ismereteket kap ahhoz, hogy a gyerekek fejlődését nyomon tudja követni, a
„tanulási” folyamatot meg tudja szervezni úgy, hogy eleget tesz a jogszabály
követelményeinek. Konkrét iskolára hangoló gyakorlati példákat ismer meg, amelyeket
könnyedén meg tud valósítani. Továbbá IKT eszközök terén is bővítheti az ismereteit.
Mindkét műhelyfoglalkozás középpontjában a dajkakompetenciák továbbgondolására
került sor. Elsősorban olyan módszerek és technikák megismerésére nyílt lehetőség,
melyek a mindennapi munka során egyrészt a gyermeki „tanulás” támogatását,
másrészt a személyiségfejlesztést, az egyéni bánásmód gyakorlatát támogatják.
A műhelyekben résztvevők a pedagógiai asszisztensi kompetenciák megerősítésén túl
támogatást kaptak a 2021-2022. nevelési évben kiemelt célunk, az egészséges és
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A tanult ismereteket hasznosíthatósága
kulturált életmódra nevelés intézményi megvalósításához, új ismeretekkel és
tapasztalatokkal gazdagodhattak, és választ kaphattak kérdéseikre, felvetéseikre.
A pedagógiai asszisztens műhely résztvevői intézményegységeikre vonatkozóan
vállalták az EGÉSZSÉG ÉS MENTÁLIS ÁLLAPOT TÉRKÉP elkészítését.
- Nagyon hasznos volt az előadás, új ismeretekkel gazdagodtam, melyet
hasznosítani tudok. A kérdéseimre választ kaptam azáltal, hogy kollégák azt
már feltették előttem.
- Jól használható a kapott kompetenciákat mérő eszköz, és a Montessori
pedagógiát összefoglaló szakmai anyag.
- Támpontot kaptunk a saját Pedagógiai Programunk módosításához is?

Óvodatitkár műhely a Mód-Szer-Tárban

4

Amit a gyermekvédelemről feltétlenül
tudni kell! - Gyermekvédelmi műhely
a Mód-Szer-Tárban - Online műhely

7

Az Óvodatitkár-műhely az óvodatitkároknak egy olyan segítő fóruma kívánt lenni, ahol
- akárcsak a több mint 600 taggal működő Óvodatitkárok Facebook csoportban „Minden, ami az óvodatitkári munkával kapcsolatos: kérdések, ötletek, megoldási
javaslatok” online formában, egymást közelebbről megismerve kerülhettek terítékre.
A műhely szakmai vezetője Mártonné Ruzsák Tímea óvodatitkárunk volt, akitől ezen
az országos online foglalkozáson most is tanulhattunk.
Az interaktív műhelyben az óvodákat érintő legfrissebb jogszabályi változások mellett
a mindennapi feladatellátást segíthető területek bemutatására, és a résztvevők által
hozott aktuális problémák megvitatására kerül sor.
- Igazán tartalmas és hasznos információkkal gazdagodtunk, és a kérdéseinket is
_______megválaszolták.________________________________________________________
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A tanult ismereteket hasznosíthatósága
Kedves Ani és Ildikó!

jMH

videót, amivel kicsit
talán segíthetünk belelátni a szakmailag gazdag tartalomba, értékes

(\OP°K

%

élményekbe,

/

és a gyakorlatcentrikus módszereikbe,

nem

utolsó

sorban közösségformáló hangulatba, meghitt pillanatokba.

.

Öleléssel
Iskola utcai óvodapedagógusi, asszisztensi, és fejlesztői közössége
https://drive.google.eom/file/d/lEOeC SDi9mflgDvzYAoJ8c7ThMXBkK3/view?usp=sharing eil se dm&ts=628bla43

/
■ "í/

Néphagyományőrző
Óvodapedagógusok Egyesülete XXII.
Tavaszi Szakmai találkozója
XI. Szülőnek lenni konferencia

Szeretettel küldöm a 3 napos Pompás továbbképzésünkről készült

4

A Pompás Napok módszereit igyekszünk beépíteni
nevelő munkánkba, továbbra is szeretnénk ilyen
irányultságú továbbképzéseken, gyerek programokon
részt venni.
_Új játékok, fejlesztési lehetőségek, ötleteket
kaptam, amelyeket hasznosítottam is.
- Új szemléletmód, ötlettár bővülés
- A Pompás Napok módszereit igyekszünk
beépíteni nevelő munkánkba, továbbra is
szeretnénk ilyen irányultságú továbbképzéseken,
gyerek programokon részt venni.

5

4

A konferencia során az intézményesen működő szolgáltatások, valamint a család és
környezete köré szerveződő témacsoportokban ismerhettünk meg hazai és nemzetközi
jó gyakorlatokat, megoldásokat. Emellett bemutatkoztak olyan hazai szervezetek és
kezdeményezések, amelyek a mindennapokban nyújthatnak segítséget számunkra.
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A tanult ismereteket hasznosíthatósága
*

1

Adjunk elsőbbséget az első
éveknek!
•feTTISf

Nemzeti Pedagógus kar által szervezett
online szakmai konferencia
Tulipános Program - Így tedd rá!

Miben tud segíteni a
szülőknek az iskola?

1
5

Teamszupervíziós csoport szeptemberben két alkalom.
Népmese kincstár - mesepedagógia
Bajzát Máriával
- Népdal Napja (előadások,
konferenciák - Martonvásár)

1

Ahol a madár se jár (Hagyományok
Háza szervezésében online mesemondó
baráti kör felnőtteknek)

1

Mesterség kóstoló (Nyitott kézműves
műhely a Magyar Népi Iparművészeti
Múzeumban

1

Népmese, a népi játék és a tárgyalkotás

1

1

Téma: Mentálhigiéné
Antal Judit előadása: „A mentálhigénie és szakmai motiváció változó világunkban”
Hasznos ismereteket szerezhettünk arról, hogy a gyermekek korosztályi sajátosságaihoz
illeszkedve korszerű pedagógiai módszerekkel és hagyományos értékekkel hogyan
lehetünk jelen óvoda világában.

A Népmesekincstár mesepedagógiai módszer lényege: rendszeresen ismétlődő
mesemondás és mondókázás, a pedagógus közös játéka, tánca, éneklése a gyerekekkel,
amely minden résztvevő számára valódi élményt és örömforrást jelentett. Fontos
szerepet kapott még a mozgás, a kézművesség, az alkotás, a párbeszéd minden formája,
az érzékszervek, érzékelés fejlesztése; valamint a kapcsolatkeresés a minket körülölelő
világgal, a négy elemmel: földdel, vízzel, tűzzel és levegővel. Ezek a tevékenységek a
gyerekeket a mesék kapujához vezetik, amelyen belépve mindenki megtalálhatja a
mese - számára érvényes - neki szóló üzenetét.
A Hagyományok Háza mesemondó tanfolyamán végzett első hallgatók
kezdeményezésére immár 10 éve létrehozott közösségi mesemondó alkalmat a
Hagyományok Háza fogadta be. Így azóta havonta egy alkalommal a folyamatosan
bővülő „beszélő közösség”, a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza közös
mesemondó estet szervez népmesetanfolyamunk régi és jelenlegi hallgatóinak önkéntes
közreműködésével.
A Nyitott Műhely alkotói egy-egy mesterség nagy tudású művelői, hímzők, szövők,
szűrrátét- és nemezkészítők, gyöngyfűzők, kosárfonók, bőrművesek, csipkekészítők,
csuhé- és gyékényfonók, bútorfestők, szeretettel várnak mindenkit korosztálytól
függetlenül, aki érdeklődik a népművészeti technikák iránt.
A tanfolyam melyre beiratkoztam 60 órás volt. Minden hónapban egy teljes hétvége.
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Zöld szigetek” biodiverzitás kialakítása
óvodákban

1

Játék és ami mögötte van módszertani
továbbképzés pedagógusoknak

3

Stresszkezelés és kiégés prevenció
művészetterápiás eszközökkel és
asszertív kommunikációval
Papírszínház

2

1

A tanult ismereteket hasznosíthatósága
Májusban két teljes hétvége. A vizsga három részből épült fel. Egy dolgozat elkészítése
Raffai Judit néprajzkutató számára. Ő osztályozza. Ami nehezebb volt, hogy mesét
kellett mondani. A nehéz az volt benne csak, de az pont elég, hogy Agócs Gergely előtt
kellett. De Hál"Istennek tetszett neki, amit és ahogyan mondtam. Hibákat is talált, de
boldog voltam:) Agócs Gergely értékel engem!!! Aztán tegnap volt a végső nagy
vizsga. Két tételt kellett húzni: egy elméletet és egy módszertant. Nem volt könnyű,
mert keveset tanultam rá, de sikerült.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
Nem könnyű tanfolyam, de sokat kaptam és sok újat!
Még egyszer köszönöm szépen!
Ancsi
zoiDnvqOA®,
•»“'> ■ —

Ajánlás:
A képzés során megszerzett kompetenciák: A résztvevők ismerik a Csodaszarvas
program jövőképét, fejlesztési eredményeit, • képesek önállóan eligazodni - keresni,
szűrni - a webes szolgáltatói felületen, • tudnak élménypedagógiai módszertani blokkot
tervezni, • elfogadóvá válnak a tapasztalati tanulás iránt.
A képzési programra olyan érdeklődő pedagógusok jelentkezését várták, akik
szeretnének egyszerűen és hatékonyak hatni saját stresszszintjükre, illetve készen
állnak arra, hogy bővítsék eszköztárukat a stresszkezelés terén.
A japánból eredő papírszínház (kamishibai) alapja az élőszavas történetmesélés és
a történetet kísérő illusztrációk befogadásának ötvözete. A mese- és a történetmondás
fontosságát, a gyerekek fejlődésére gyakorolt hatását ma már nem kérdőjelezi meg
senki. Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk felolvasás és mesemondás között. A
vizualitás előtérbe kerülését a szavakkal szemben ma már gyakran a gyerekirodalmi
kiadványokban is tetten érhetjük, ezzel is erősítve a gyerekek befogadói attitűdjében
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HOZZUK VISSZA A
TERMÉSZETET A FŐVÁROSBA! Zöld szigetek létesítése budapesti
oktatási intézményekben

2

BHRG szervezés A jövő gyermekei 1.
Játék, tanulás és környezethatásaiBHRG Szabadegyetem online
konferencia

1

Hangpancsi-vezetett relaxációs
technikák a hangterápia eszközeivel

1

Kezdő citerakurzus Hagyományok
Háza

1

Magyar népmese - hagyományos
mesemondás

1

A tanult ismereteket hasznosíthatósága
elindult változásokat, ennek következtében mára pedagógiailag is megkerülhetetlenné
vált, hogy foglalkozzunk a jelenséggel.
Tematika:
aPP '
- Védett területek és természeti értékek
•J
Budapesten
jj
- Az iskolakerti modul bemutatása
£2
- Az intézményzöldítés elemei
Az előadók
Czeizel Barbara - g yógypedagógus
Prof. Dr. Csépe Val éria - pszichológus, egyetemi tanár, a MTA rendes tagja
Dr. Donauer Nándo r - neuropszichológus
Dr. Gyarmathy Éva - klinikai és neveléslélektan szakpszichológus
Dr. Maryanne Wolf - klinikai és neveléslélektan szakpszichológus
Dr. Schneider Júlia - csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos
Dr. AgnieszkaWilczwnska - klinikai szakpszichológus
A Hansoancsi módszertani kénzésen a résztvevő
mmmm
elsajátíthat egy olyan módszert, amivel már a
koraibb életkorban segíthető a személyiségfejlődés a
hangterápiás és relaxációs élmények által.
Abban segítjük a tanfolyam részvevőit, hogy saját
kompetencia körükben, az életkornak megfelelően,
tudatosan használják ezeket az eszközöket.
A képzés repertoárja az óvodai zenei nevelés
anyagához illeszkedik, illetve azt bővíti és
kiegészíti.
A
gyakorlati
foglalkozások
kiscsoportos formában (max. 15 fő), játékosan,
jó hangulatban telnek. A kurzus a legelső
lépésektől mutatja be a citerajáték mikéntjét, így
hangszeres előképzettséget nem igényel.
A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat
az ismereteket, amelyekkel hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá

i
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Tanügyigazgatási tudnivalók nem csak
intézményvezetőknek- POK

1

Raabe Akadémia: Hogyan beszéljünk a
gyermekekkel a háborúról-webinárium
Informatikai képzés

1

Kíváncsi láda - Mire kíváncsi a láda
tehetség feltáró módszer

2

A tanult ismereteket hasznosíthatósága

válnak.

A PP megvalósítását támogató
továbbképzéseken részt vett kollégák
száma összesen:

1

142

„Nekem tetszett ez a két óra.
Küldöm a prezentációt, hátha van benne új
számotokra is. Ancsi”
Megjegyzés: A PPT továbbküldése megtörtént:
"A prezentáció számos olyan információt
tartalmaz, amelyeket érdemes feleleveníteni,
illetve fontos tudnunk...”
https://raabe.hu/hogyan-beszeliunk-gyerekekkel-a-haborurol/
Informatikai tudásom bővült, ezáltal az adminisztráció terén kevésbé ütközöm
akadályokba.
- A Kíváncsi láda komplex, játékos feladataival a 4-8 éves korosztály
tehetségazonosítására alkalmas.
- Új felmérési eszközt ismertem meg, ami hozzájárul munkám sokoldalúbb
hasznosításához.
A tanult ismeretek beépítésének lehetőségeiről és megvalósításáról pozitívan
nyilatkoztak a kollégák.

Fejleszthetőség - Milyen területeken mutatkozik a legnagyobb hiány? Milyen területeken szeretnének fejlődni a kollégák?
1. Informatikai kompetencia
2. Módszertani ismeretek
- SNI, BTMN gyermekekkel való foglalkozás,
- zenei nevelés
3. Tehetséggondozás
4. ASD specifikus terápiákban továbbképzés
5. Vezetői kompetenciák fejlesztése
6. Fenntartható környezet pedagógia
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Amennyiben lehetőség lesz, a 2022-2023. nevelési évben belső szakmai továbbképzéseinkre (munkaközösségi foglalkozásokra,
nevelőtestületi tanácskozásunkra az alábbi külső előadókat látnánk szívesen:
-

Gergely Ildikó: Mozgásfejlesztés
Pappné Gazdag Zsuzsa: Mozgásfejlesztés
Pompás Pedagógusok

-

Lancendorfer Zsuzsanna: gyermekfolklór, népballada és egyéniségvizsgálat.

-

1- Pszichológus, pszichiáter kollégát, aki az SNI gyerekekről, azon belül is az autistákról tartana előadást.
Balatoni Katalin - Így tedd rá

-

Bajzáth Mária: Merse

-

1- Gyarmathy Éva: A háromlabdás kaszkád dobás a tanulási zavar prevenciója és terápiájaként, valamint a tanórákon és a

-

tehetséggondozásban
Takács Pálma: zenei nevelés
Uzsalyné dr. Pécsi Rita pszichológus
Dr. Kolozsvári Judit szakpszichológu
Navratil Andrea-népi ének

-

Dézsi Réka-csapatépítő coach/kommunikáció, önismeret témakörben/

-

Dr. Tátrai Zsuzsanna - néprajzkutató - hagyományápolás

-

Sport-poharak ismertetése, bemutatása,

-

Polgár Judit-Sakkpalota

-

Gyurkó Szilvia-Hintalovon gyermekjogokról előadás
Dr. Füredi Júlia- Kiégés prevenció
Mogyorósi Révész Zsuzsa - Pszichotraumák gyermekkorban, vagy érzelemregulációs gyakorlatok témában
Deliága Éva: Óvodából iskolába érzelmi, pszichés és szociális érettség és az ahhoz vezető út.

Javasolt témák külső előadókkal:
- Rajzvizsgálat témában szakember.
-

1- Mentálhigiéné fejlesztése intézményi szinten. Kiégés veszélye fenyegeti a kollektívát
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Kütyü mentes élettel kapcsolatban szívesen hallgatnék előadást. A számítógépes játékok lassan beszivárognak az óvodai
hétköznapokba.
Zeneiségfejlesztés komplex zeneterápia- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Összefoglaló értékelés
«*

~ Erősségek:
- A továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák a PP megvalósítását támogatják
- A továbbképzési igények (hiányterületek és külső előadók) kompatibilisek a hiányterületekkel és az önértékelések eredményeivel
1- Fejleszthetőség
-

Informatikai kompetencia
Differenciált fejlesztés módszertanának bővítése
Tehetséggondozás
Az egyének és a szervezet mentális állapotának gondozása

-♦’’Fejlesztési irány:
- Átgondolt egyéni és telephelyi/intézményi szintű továbbképzések támogatása
- Hatékony belső képzés működtetése
- Tudásátadó szervezeti kultúra további erősítése
Az önértékelés bevezetésének kezdő évétől számítva (2015-2022) az alábbi területekre készítettek a kollégák az önértékelés
eredményeként önfejlődési terveket
Óvodapedagógus
neve
Aratóné Vágó Ibolya
Benkőné Németh Margit
Bolla Csilla
Benkő Dorottya

Sz.
1.
2.
1.
1.
2.
1.

Kompetenciaterüket
(1-9)
1,2,3,4,6
1,2,3,4,6
8
8
1,2,3,4,5,8,9

Önfejlődési terv tárgya/címe
Egyéni fejlesztés és differenciálás
IKT
Egyéni fejlesztés és differenciálás
Fenntartható környezet pedagógiájának átadása
Szülőkkel való kapcsolattartás
BTM felismerése és fejlesztése
159

Óvodapedagógus
neve
Fucskó Mónika

Ménes Krisztina

Patai Viktória
Tem Lászlóné

Pintér-Khaut Tímea
Temesvári Eszter
Riczuné Ilyés Katalin
Kádárné Szimler Zsuzsanna
Balogh Andrea

Gáborné K. Dóra
Gálik Csilla

Sz.
1.

Kompetenciaterüket
(1-9)
1-9

2.

1,3,4,9

1.

2,3,4,5,7,8

2.

1,2,3,7,8

1.
2.
1.
2.
3.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

1,2,6,7
1,2,3,4,5,6,8
1 23456789
1 267
1 23456
1,2,3,6,7
1,2,3,4,5,8
1,2,3,4,5,8
1 23456789
1,2,3,8
1
7

1.
2.
1.
2.

1,4,6
1,8,9
8
4

Önfejlődési terv tárgya/címe
Lelki egészség megőrzése, fenntartásához szükséges képességek, készségek
elsajátítása, egészségkereső magatartás, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása
2018-23
Néphagyomány éltetése, jeles napokhoz kapcsolódó népi
hagyományaink beépítése a gyermekcsoport mindennapi
tevékenységeibe-módszerek frissítése, új tartalmak
megismerése, eszköztáram bővítése
2018-23
Néphagyományéltetés ^ a néphagyományéltetés intézményi gyakorlatának
megismerése
2019.04.30-2024.04.30
Dokumentálás, adminisztratív feladatok és szakmai nyelv elsajátítása
2019.04.30-2024.04.23
Szaknyelv használata
Egyéni fejlesztési tervek készítése
Informatikai kompetencia fejlesztése
Szaknyelv használata
Viselkedésrendezés
A tevékenység-irányítás terén történő fejlődés
Programspecifikumok beépítése a mindennapi életbe
A gyermekek önértékelési képességének megalapozás és fejlesztése
Informatikai kompetencia fejlesztése
IKT kompetencia
További ismeretek és tapasztalatok szerzése - a környezeti nevelésben
A környezeti nevelésben mutatott jártasság a fenntarthatóság értékrendjének
hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának
módja
Gyermek megismerési technikák megismerése és eredményes alkalmazása
Informatikai kompetencia
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
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Óvodapedagógus
neve

Horváth Tünde

Sz.

Kovácsné V. Ágnes

1.
2.
1.

1
3
1

Nagyné K. Edina
Hegyesi Emma

1.
1.

1

Orosz Márta

1.
2.

1
5

Szabó Péterné
Véghelyi Tamásné
Babay Réka

1.
1.
1.

2, 6
1
6

2.

1

Kiss Anikó
Galambos Andrea
Huszárné S. Irén
Banai Viktória

1.
2.
1.
1.
1.
1.

2,3,6,7
1,2,3,7,8
7
7
7
2

Péter Julianna

1.

6

Matits Beatrix

Önfejlődési terv tárgya/címe

Kompetenciaterüket
(1-9)

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel, gyermekekkel együtt
történő sikeres neveléséhez, szükséges megfelelő módszertani felkészültség.
Szakmai felkészültség
IKT kompetencia
Ismeretek és tapasztalatok szerzése a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a
fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz
kapcsolódó attitűdök átadásának módja - mint legújabb pedagógus kompetencia területen
Tisztázandó, hogy sor került-e az előző munkahelyen az önértékelésre!
Ismeretek bővítése, tapasztalatok szerzése a gyermeki viselkedés rendezés
területén.
Szaktudományos és módszertani ismeretek folyamatos bővítése
A gyermekek egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet
mentességre nevelése
Tervezési és értékelési k.
Pedagógiai elmélet hátterének gyakorlati megismerése, sikeres alkalmazása
Változatos értékelési módszerek megismerése és alkalmazása egyéni, csoport és
intézményi szinteken.
A gyermekek önértékelési képességének fejlesztése
A nevelőközösség által elfogadott óvodai csoportnapló tartalmi elemeinek és
szakmai összefüggéseinek mélyebb ismerete és eredményes alkalmazása
Hatékony kommunikáció fejlesztése a gyermekcsoporton belül
Délelőtti időgazdálkodás, különösképpen a tevékenységekben
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
IKT fejlesztése
A pedagógiai folyamatok és tevékenységek tervezésével kapcsolatos szakmai
elvárások tanulmányozása, ismereteim felelevenítése, bővítése és tudatos
alkalmazása
Az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályok, összefüggések megismerése,
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Óvodapedagógus
neve

Bartók Tünde

Madaras Csabáné
Hanczár Gyula Tiborné

Szegfűné Nemes Júlia Ottilia

Duray Zsófia

Lázár Györgyi

Vajda Zsuzsánna

Sz.

Kompetenciaterüket
(1-9)

2.

6

1.
2.
3.
1.
1.

3,7,8
1,2,6
4,6
1-8
1.2.3.8.9.

2.

1.2.4.5.6.7.9.

1.

1,2,3

2.
3.

1,2,3
1,4,6

1
2
3
1
2

4,5
4,5,6
3,8
8
1, 9
7, 8

1

8, 9

2

7, 8

Önfejlődési terv tárgya/címe
gyakorlati alkalmazása
A gyermekek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő fejlesztési feladatok
meghatározása
Hatékony kommunikáció fejlesztése gyermekcsoporton belül
Délelőtti időgazdálkodás különösen a tevékenységekben
Pozitív értékelési formák konkretizálása, változatossága
IKT kompetencia
Informatikai kompetencia fejlesztése a munkámban hatékony használatához. Olyan IKT alkalmazások megismerése, amik hatékonnyá teszik tervező
munkámat.
Reflektív pedagógiai szemlélet fejlesztése. Reflektív pedagógiai szemlélet
elméleti hátterének megismerése és a gyakorlatban sikeres alkalmazása.
A tevékenykedtetve tanulás módszereinek, eszközeinek gazdagítása. —Rövid
távú terv
Csoportszobai mozgásfejlesztő módszerek —Közép távú terv
Egyéni bánásmód hatékonyabbá tétele (gyermekmegfigyelési technikáim
bővítése; fejlődési dokumentációm pontosítása; nehézséggel küzdő gyermekek
együttnevelése) —Hosszú távú terv
Időgazdálkodás
Adminisztráció
Képzés
Módszertanieszköztár bővítése, frissítése
Asszertív kommunikáció, problémamegoldás
Kommunikáció, problémamegoldás, szakmai együttműködés
Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. Szakmai álláspontom
képviselése, javaslataim kinyilvánítása, belső továbbképzésen aktívabb
szerepvállalás. Szakmai megbeszélések rendszeres/gyakoribb kezdeményezése
Kommunikáció, problémamegoldás, szakmai együttműködés
Az álláspontom határozottabb képviselése. A túlterhelés elkerülési stratégiájának
elsajátítása, mentálhigiénés állapotom pozitív megőrzése.
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Óvodapedagógus
neve

Sz.

Kórizs Tímea
(Az önértékelésemre 20202021-es nevelési évben előző
munkahelyemen valósult meg.)
Török Ágota

1
2

Gindele Gizella
(Az önértékelésem még a
pedagógiai szakszolgálatban
valósult meg.)

Önfejlődési terv tárgya/címe

Kompetenciaterüket
(1-9)
2
1,2,6,9

1
1

1,2,4,5,6,8,9

2

1,2,4,5,6,8

Pozitív énkép megőrzése, mások támogatása, megerősítése.
Időgazdálkodás
Továbbképzések

Tisztázandó, hogy sor került-e az előző munkahelyen az önértékelésre!
Szakmai, szakmaközi megbeszélések rendszeres, avagy bizonyos esetekben
gyakoribb előterjesztése
Szakmai
álláspontom
asszertív
képviselése,
továbbképzéseken
ismeretbővítés

való

Telephely-vezetői értékelések a pedagógus önértékelésekhez kapcsolódó önfejlődési tervek megvalósításáról
ERŐSSÉGEK, EREDMÉNYEK:
Nyárs u.:
- A gyógypedagógus szakmai segítsége a gyermekek fejlesztésében, az egyik kollégánk szakmai továbbképzése a tehetségígéretes
gyermekek felkutatásában
Iskola u.:
- Motiváltság
- Időarányos megvalósítás
Toldy F. u.:
- Gálik Csilla: Az önfejlődési tervben megfogalmazott feladatokat időarányosan teljesítettem.
- Balogh Andrea, Kovácsné Vidor Ágnes: Megvalósítottuk az első Zöld óvoda pályázatban vállalt feladatainkat. A 2. Zöld Óvoda
pályázat megírásába belekezdtünk
- Kovácsné Vidor Ágnes: Továbbképzésen részt vettem környezet témában- lásd továbbképzések alatt.
- Ennek folyamán elméleti tudáson kívül gyakorlati hasznunk is lett az elnyert 50.000 forint értékű szerszámok, ágyás keretek, vetőmagok
felhasználhatóságával. Még az óvoda zárása előtt elkezdtük a munkát.
- méhlegelő ágyás létesítése
- ágyás keretek összeszerelése
- egyes növények áttelepítése-hely készítés a veteményesnek
- Saját keretünkből futónövényeket telepítettünk az óvoda bejáratához, füvesíttettük a hársfánk környékét.
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- A veteményezést részben augusztusban, részben tavasszal a gyerekekkel együtt fogjuk megcsinálni.
- Természetesen egész évben zöld óvoda szemlélettel dolgoztunk a gyerekcsoportokban.
Mészáros u.:
- Szitakötő programon való részvétel
Tigris u.: A vezetői értékelés nem valósult meg.
Lovas út:
- Mindenki igyekszik a saját tempójában fejlődni.
Dísz tér:
- IKT kompetencia - Mini Tanfolyamokon részvétel, folyamatosan önképzés.
- A tevékenykedtetve tanulás módszereinek, eszközeinek gazdagítása megvalósult. Monttessori pedagógus lettem. A
munkaközösségünket eredményesen vezetem.
- Csoportszobai mozgásfejlesztő módszereim gazdagodtak. Mozgáskotta módszer alkalmazása változatosabbá teszi a mozgás
tevékenységeket.
- A Diákrelax 2. tanfolyamon olyan módszereket, gyakorlatokat gyakoroltam, sajátítottam el, melyek nehézséggel
- gyermekek együttnevelésében új lehetőségeket nyitnak.
- IKT Tanfolyam elvégzése
- Informatikai kompetenciát igénylő továbbképzés elvégzése
- Folyamatos gyakorlás, műveletek önálló végzése
- Szövegszerkesztő használat levelek és más dokumentumok készítéséhez
- Táblázatok szerkesztése, használata
- Tervek készítése
- Online ovis foglalkozások szervezése a koronavírus Home office-os időszakában
- Reflektív szemlélet a csoportnapló értékelési tapasztalataiban
- Reflektivitással kapcsolatos előadás meghallgatása
- Saját magam tudatos megfigyelése a folyamatos gyakorlás során
- Eddigi tapasztalataim, ismereteim közül, ahogyan eddig is kritikusan és tudatosan választok céljaim megvalósításához
- Mini informatikai tanfolyam elvégzése
- Online szülői értekezlet megszervezése
- Online fogadóórák megtartása
- Reflektív szemlélet a csoportnapló értékelési tapasztalataiban. Reflektív szemlélet a csoportnapló értékelési tapasztalataiban
- Reflektivitással kapcsolatos előadás meghallgatása
- Saját magam tudatos megfigyelése a folyamatos gyakorlás során
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A gyermekek napközbeni tevékenységére és viselkedésére is igyekszem folyamatosan relevánsan reflektálni
NEHÉZSÉGEK, FEJLESZTHETŐSÉGEK, TOVÁBBI FELADATOK:
Nyárs u.:
- Szakmai kommunikáció erősítése a kollégák között.
Iskola u.:
- Programspecifikus tervek, törekvések erősítése, támogatása, összehangolása
Toldy F. u.:
- Kovácsné Vidor Ágnes: A covid miatt a pályázatot nem tudtuk beadni határidőre, így ez átcsúszik a következő tanév elejére.
- Bár az anyag nagy részét megírtuk, a pályázati feltételek módosítása-formai-miatt ezt át kellett tenni az új pályázati formátumba. Bár
jeleztük, hogy a pályázat nem lesz kész időre és először azt a választ kaptuk, hogy folytathatjuk, a pályázati adatlapot lezárták. Az újbóli
megnyitás pedig csak áprilisban történt meg. A nyár folyamán szeretnénk befejezni és elküldeni a pályázatunkat.
Mészáros u.:
- Lehetőségek felkutatása, nem fordítottam rá kellő energiát
Tigris u.: A vezetői értékelés nem valósult meg.
Lovas út:
- A fejlődés folyamatos nyomon követése.
- Visszajelzés egymásnak a látványos kisebb, nagyobb sikerekért, erőfeszítésekért.
Dísz tér:
- Második nevelési évben ki kellett költöznünk a telephelyünkről. A becsomagolás, átköltözés, csatorna problémák rengeteg plusz
energiát követeltek a kollektívától.
- Folyamatos egészségvédő karbantartások szükségesek, hogy a tempót bírjuk. Pihenés, kikapcsolódás idejének biztosítása fontos lenne
számunkra.
KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK, LEHETŐSÉGEK:
Nyárs u.:
- Továbbképzéseken való részvétel.
Iskola u.:
- Vezetéstől maximális anyagi támogatás megkapjuk a lehetőségekhez mérten
Toldy F. u.:
- Internetes tartalmak, továbbképzések pl. Iskolakert létrehozása
- (HOZZUK VISSZA A TERMESZETET A FŐVÁROSBA! - Zöld szigetek létesítése budapesti oktatási intézményekben
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Mészáros u.:
- Óvodapszichológusi tanácsadás
Tigris u.: A vezetői értékelés nem valósult meg.
Lovas út:
- Az intézményünk támogatja az esetlegesen felmerülő tanfolyamok költségeit.
- Oktatási Hivatal által meghirdetett képzések. Saját munkatársaink segítsége a fejlődésben. Elszámoltató párok alkotása.
Dísz tér:
- A családok együttérző, segítő bevonása.
- Informatikai kompetenciát fejlesztő továbbképzések.
- Segítő családtagjaink bevonása.
- Segítő kollégák bevonása.
- Informatikai tanfolyamon való részvétel (Meet- tavasszal). Folyamatos, napi szintű használat.
- Kapcsolattartás a Magyarországi Montessori Egyesülettel.
- Interneten elérhető, megosztott cikkek, tanulmányok tanulmányozása.
A MEGVALÓSÍTÁST NEHEZÍTŐ AKADÁLYOK:
Nyárs u.:
- A koronavírus miatt több továbbképzés is elmaradt.
Iskola u.:
- Fluktuáció
- Járványügyi szabályozások, korlátok
Toldy F. u.:
- Pandémia
Mészáros u.:
- Időhiány
Tigris u.: A vezetői értékelés nem valósult meg.
Lovas út:
- Általában időhiányra panaszkodunk.
Dísz tér:
- Idő hiánya. Sok az egyéb feladat, amely időt von el.
- Romló egészségi állapot.
Intézményvezetői összefoglaló értékelés
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4%

-

Erősségek:
Kiemelést érdemlők a Toldy F. utca és a Dísz tér bemutatott eredményei.
A külső erőforrások között több olyan lehetőség bemutatására került sor, amelyek valóban hozzásegíthetik a kollégákat a terveik
megváló sít ásához.

1- Fejleszthetőség
-

A további feladatok bemutatása többnyire a nehézségek bemutatásáról szólt, nem pedig az önfejlődési tervek tartalmaira irányul.
Leginkább nehezítő tényezőként jelentkezik az időhiány.
A Toldy F. utcai telephelyen nem történt meg az értékelés!

-^Fejlesztési irány:
- Célzott egyéni vagy csoportos értékelő és tudásátadó beszélgetések szervezése az önfejlődési tervek
> megvalósításának eredményeiről,
> pedagógiai hozadékairól,
> a megvalósítás nehézségeiről.
- Telephely-vezetők értékelési kultúrájának további erősítése.
- Időgazdálkodás ^ Tervezési technikák tanulása
Az intézményben megvalósuló Mesterpályázat - Mesterprogramom eredményeinek bemutatása

Mutatók-értékelési szempontok
Mesterpedagógus neve:
Mesterpályázat címe/témája

Megvalósítás tartalmai
Bolla Csilla
Fenntartható környezet pedagógiája-innováció

Mesterprogram megvalósításának 2020. 09. 01
kezdő dátuma:
Mesterprogram megvalósításának 2024. 08. 31.
befejező dátuma:
ERŐSSÉGEK, EREDMÉNYEK:
- Megvalósult a tervezett kirándulás a Kis -sváb hegyre az óvoda összes csoportjával.
- A hulladék szelektálás, hulladékudvarba rendszeres séta, helyszíni foglalkozás.
- Játékok, projektek a hulladékkezelés témakörben.
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Mutatók-értékelési szempontok
-

NEHÉZSÉGEK, FEJLESZTHETŐSÉGEK,
TOVÁBBI FELADATOK:

KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK,
LEHETŐSÉGEK:
A MEGVALÓSÍTÁST NEHEZÍTŐ
AKADÁLYOK:

-

Megvalósítás tartalmai
Szakmai partnerrel hulladék kezelés, szelektálás témában az óvoda három
csoportjában foglalkozás megszervezése.
Kirándulás a Kolonics György tanösvényre, vízi élővilág megfigyelése természetes
környezetben.
Újra hasznosításhoz játékötletek, ajándék ötletek, a munkaközösségi foglalkozásokon
megmutatás, megbeszélés.
Online tér használata.
A tapasztalatok átadása a más telephelyeken dolgozó kollégáknak.
Online tér még szakszerűbb használata. Informatikai tudás fejlesztése.
Szponzorok, pályázatok keresése.
Kapcsolatfelvétel más kerületben, városban dolgozó kollégákkal, akiket a környezet
megóvása érdekel, ezt a szemléletet magáénak érzi.
ZÖLD ÓVODA programban részvétel
Szakmai partnerrel folyamatos kapcsolattartás.
Más szakmai partner, pályázat keresése.
A tanösvényekre eljutás nehézségei, BKV közösségi közlekedést nem lehetett
használni.
Bábelőadás szervezésének nehézsége, nem lehetnek az óvodába járó gyermekek egy
légtérben.

Erősségek:
- A pályázati tartalmak beintegrálódása a Nyárs utcában működő Környezetvédő szakmai munkaközösség munkájába
M. Fejleszthetőség

-

Érdeklődő kollégák bevonódásának fokozása

Fejlesztési irány:
- Vezetői ellenőrzés: 2022.10.30-ig az aktuális részterv értékelése
Szervezeti feltételek
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Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek,
milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó
tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen
belül és kívül.
Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait
megosztják egymással, belső továbbképzési konzultációs programokat
szerveznek.

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
- Személyi feltételek teljesülése.
- Átvett és saját intézményi jó gyakorlatok bevezetési és működési tapasztalatai.
- A tudásmegosztás intézményi gyakorlata és eredményei.
- Az önértékelések és minősítések eredményei.
- Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok (bemutató foglalkozás, kiselőadás, pedagógiai tartalmak bemutatása, publikálás, stb.) az intézmény
falain belül / kívül.
- Milyen belső tudásmegosztásból vagy egyéb forrásból származó „Jó gyakorlat” átvételére, beépítése került sor a nevelés folyamán?
- Javaslatok arra, hogy nevelőtestületünk számára a 2022-2023. nevelési év során mely kollégák mutathassák be tanult kompetenciákat.
- Karitatív tevékenységek bemutatása.
- Az eredményességet befolyásoló, klímára is utaló mérési adatok elemzése - Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, 2022.
május. ^ Pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak elégedettség adatai.
- A szervezet állapota („ Tavaszi nagytakarítás ”) - bemutatás és vezetői elemzés.
- Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok.

Tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat (bemutató foglalkozás, kiselőadás, pedagógiai tartalmak bemutatása, intézményen belül
elektronikus vagy írott formában történő megosztása, publikálás, stb.) az alábbiak szerint osztották meg a Kollégák az intézmény
falain belül / kívül:
Óvoda
pedagógusok
Ménes Krisztina
Fucskó Mónika,
Borbiczki
Borbála
Kádárné

Mikor?
2021.09
2022.04

2022.03.17

Kinek?

Mit?
Office rendszer használata
DIOO használata, bemutatása

kollégáknak
kollégáknak

Gyermekvédelmi, telefonos

Gyermekvédelmi
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Hogyan?
szóbeli kiselőadás
szóbeli
kiselőadás,
elektronikus
Online

Tapasztalataim
Érdeklődően hallgatták
Érdeklődően hallgatták

Kollégák

hasznosnak

Óvoda
pedagógusok
Szimler
Zsuzsanna

Riczuné Ilyés
Katalin

Mikor?

Kinek?

Hogyan?

elérhetőségek

koordinátoroknak,
közvetlen kollégáknak

találták

2021.10.01.

Só c. mese dramatizálás

2022.05.08

Vásáros játék

Kollegák,
középső
csoport
Középső
és
kis
csoport
Perge Adrienn

kapcsolattartás,
saját telephelyen
nyomtatott
formában
Dramaturgiai
bemutatás

gyakorlatban

Igyekszik beépíteni a
látottakat
A
hallgató
kevés
segítséget
kap
az
iskolától
Staféta táboron szerzett
ismeretek megosztása

Mit?

Tapasztalataim

Pozitív tapasztalat

Tem Lászlóné

2022.03.

Mozgás tevékenység

Patai Viktória

2022.03.
2022.04.

Végzős
hallgató
nyolchetes
gyakorlata, záró vizsgája

Perge Adrienn

Tervezésben,
gyakorlatban

Csordás Edina

2020.

Tanulási módszerek

Kisgyermek szaklap

Publikáció

Kovácsné V.
Ágnes
Boldog Eszter

2022.05.

Iskolakert program

Kollégáknak

Szóban

Iskolára hangoló

Munkacsoport
tagjainak
Pedagógusok
Int. vezető
Int. fejlesztő
Gyakornoknak

Online

Hasznos tartalmak

e-mail formájában

Mindenkinek
tetszett.

Hospitálás

Gyakorlati
bemutatás

Eredményes
és
kölcsönös
foglalkozás
látogatások voltak.
Pozitív,
megerősítő
értékeléseket kaptam.

Szóban

Pozitív visszajelzések

Matits Beatrix

Huszárné S. Irén

Munkaköz.
foglalkozás
2022.02.

2022.03.

Vehovszky
Kinga

2022.06.01.

Erős Kármen

Heti
értekezletek

Mindfulness kutatási beszámoló

Bemutató foglalkozás

Pedagógus önértékelés keretében Önért. csoport
tevékenység/foglalkozás
Didaktika MK tagok
bemutatása
A gyermekvédelmi konferencián Kollégáimnak
elhangzottak továbbítása a kollégák
felé.
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nagyon

Óvoda
pedagógusok
Török Ágota

Mikor?
Munkaköz.
foglalkozás

Munkaköz.
foglalkozás
Munkacsop.

Kinek?

Mit?

Hogyan?

Előadás formájában a választások A
munkacsoport Online formában
kereke eszközt.
tagjainak. valamint az
ott bemutatott eszköz
a közös drive felületen
megosztásra került.
Nyári program az óvodában: A munkacsoport tagjai Online
és
Bunkerezzünk!
és
pedagógusok tantestületi
értekezleten
részére
Pedagógusok részére
E-mailben
A háborúról pszichoedukációs írás
kiküldött
A
telephelyek online formában
Fejlesztő feladatok megosztása.
pedagógusaival

Vajda
Zsuzsánna

Munkaköz.
Drive

Vajda
Zsuzsánna

Munkaköz.
foglalkozás

Téri tájékozódás

A
munkacsoport
tagjainak

online formában

Gindele Gizella

Munkaköz.
foglalkozás

Iskolaérettség kritériumai

A munkacsoport tagjai

online formában

Gindele Gizella

Munkaköz.
foglalkozás

Intézményi szinten

online email
formában

Nagymozgást és finommozgást
ügyesítő játékok és feladatok
Hasznos szakmai tartalmak ajánlása

Gindele Gizella
Kórizs Tímea

Munkaköz.
foglalkozás
Munkaköz.

Fejlesztő feladatok megosztása.
Iskolaérettség kritériumai

A
telephelyek
pedagógusaival
A
munkaközösség
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online formában
online

Tapasztalataim
Néhány kolléga kedvet
kapott a gyermekek
vizuális támogatásával
kiegészített
eszközök
készítéséhez

Örömmel vették az új
feladatokat,
lehetőségeket
és
beépítették a tervbe.
Az egyik munkacsoport
megbeszélésen
átbeszéltük
a
tapasztalatokat.
Felfrissültek
az
ismeretek és ezt a
tervezés
javára
fordították
a
pedagógusok
Sajnos
csak
egy
visszajelzést kaptam: jól
hasznosíthatónak
és
beépíthetőnek
minősítette a kolléga.
Beépítették a tervbe a
pedagógusok.
Pozitív visszajelzések.

Óvoda
pedagógusok

Mikor?

Mit?

foglalkozás

Érzelemszabályozás,
konfliktuskezelés
Mozgásfejlődésa
beszélgetés
moderátora
A háborúról pszichoedukációs írás

tagjai

nyári játékok az óvodában

munkacsoport tagjai,
pedagógusok
pedagógusok, dajkák

Kórizs Tímea

Munkacsop.

Kórizs Tímea

Munkaköz.
foglalkozás
Egyeztetett
időpontban
II. félév

Duray Zsófia
Duray Zsófia

Kinek?

Mentálhigiénés
támogatás,
relaxáció
motivációs tábla használata az
együttműködési készség fejlesztése
során

pedagógusok

pedagógus

Hogyan?

Tapasztalataim

online levélben
kiküldött

gyakorlatban
évindító előadás
személyes
konzultáció

Szívesen vettek részt
rajta a kollégák.
A
gyermek
viselkedésében
érzékelhető
volt
a
változás.

Javasolt, hogy nevelőtestületünk számára a 2022-2023. nevelési év során az alábbi Kollégák mutathassák be tanult gyakorolt
kompetenciákat:
- Duray Zsófia: A gyermek viselkedésében érzékelhető változást jelentő, együttműködési készség fejlesztése során alkalmazható
motivációs tábla használatának bemutatása - egyéni érdeklődés szerint - a pedagógusok számára.
-

Matits Beatrix: élménypedagógia a gyakorlatban
Galambos Andrea: Hangtálak használatával relaxációs technikák alkalmazása az óvodai nevelésben
KissAnikó: Élőszavas mesemondás az óvodai gyakorlatban
Vajda Zsuzsánnagyógypedagógus: az elmaradt gyakorlati bemutató pótlása
Hanczár Gyula Tiborné: Reflektivitás

Karitatív tevékenységek (adományok gyűjtése, közösségért vállalt feladatok, stb.)
Épület/Óvodapedagógusok segítők
Toldy F. u.
Gálik Csilla

Tevékenység jellege

Alkalmak száma
1

Környezetvédelem: Ipoly folyó takarítása
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Megjegyzés

Épület/Óvodapedagógusok segítők

Tevékenység jellege

Alkalmak száma

Megjegyzés

Balogh Andrea

1

Balogh Andrea

1

Pénzadomány rászorultaknak (Covid árvák), ukrajnai
menekültek
Választáson részvétel

Györgyi I. Attiláné

1

Választáson részvétel

Mészáros u.
Hegyesi Emma

1

Covid tesztelés

Polgármesteri dicséret

Koronavírus-járvány tesztelésben

Polgármesteri dicséret

Lovas út
Péter Julianna
Babay Réka
Kiss Anikó
Bartók Tünde
Sipos Lászlóné
Dísz tér
Szegfűné N. J. Ottilia
Jani Bernadette
Barcziné D. Bernadett
Nyárs u.
Lázár Györgyi

összesen
15
alkalommal

ÖSSZESEN

31 alkalom

2

Hőmérőzés, betegirányítás

1
2
3

Oltóponton adminisztráció

3

Önkéntes a menekült ellátásban: menekült családok
fogadása.
Hálásan köszönjük a Kollégák karitatív tevékenységét!

Megjegyzés: A telephelyi összegző beszámolókban jelzett adománygyűjtő tevékenységet és a májusi gyermeknapi rendezvényen való részvétel
munkaköri feladatellátásnak, nem pedig karitatív tevékenységnek minősül.
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A pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak elégedettség adatai - Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás 2022. május

Ssz.
1.
2.

Értékelés szempontjai
A székhelyen/telephelyen
„uralkodó” légkör "
Az óvodában (intézményi
szinten) „uralkodó” légkör **
Munkakörülmények

3.

4.
5.

6.

Kapcsolat (és kapcsolati
lehetőség) a vezetés tagjaival “
Kapcsolat (és kapcsolati
lehetőség) a nevelőtestület
tagjaival intézményi szinten “
Információáramlás intézményi
szinten
Óvodapedagógusi értekezletek
(Fejlesztő cs. értékelése) t
Információáramlás
székhely/telephelyi/ szinten

7.

li

Telephelyek
Átlag%
Átlag %
Fejl.
2021.
2022.
Mészár Tigri
Dísz
Nyárs
Iskola
Told
Lovas
csoport
os
s
14
22
14
6
8
17
6
3
80
88
Javaslat: Nyílt kommunikáció
15
20
14
6
6
16
7
3
81
83
Javaslat: együttműködés erősítése
14
19
13
6
6
13
7
2
87
75
Javaslat:
- fejlesztő helység hiánya, fejlesztő helyiség beosztási nehézség, egyéb programok miatt
kialakuló foglalkozás elmaradások
- laptop hozzáférés, dokumentációs feladatokhoz felnőtt íróasztal hozzáférése korlátozott.
- nehezített a tornaterembe minden szakembernek a beosztását, igényét figyelembe venni.
- eszközrendelésben legyenek benne a fejlesztők is
16
23
15
6
6
14
8
3
89
88
Értékelés: Intézményenként változó a fej esztő kollégákkal való kapcsolat.
15
23
14
6
4
8
3
82
88
16
16

22

15

5

6

14

7

3

82

85

N.a.

50

15
22
16
6
6
12
7
3
84
83
Értékelés - Javaslat (Fejlesztő csoport):
- Fejlesztendő lenne. Olyanokról kapok információt, mely nem vonatkozik a
munkavégzésemre, viszont azok az információk nem jutnak el hozzám, melyek
vonatkoznának a munkavégzésre.
- Az óvodapedagógusi értekezleten elhangzott információk gyakran változnak és a
változásról nem kapunk tájékoztatást, az értekezlet időpontjának módosulásáról
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Ssz.

8.

9.

10.
11.

Értékelés szempontjai

Részvételünk a szabályozó
dokumentumok készítésében
Munkaközösségi foglalkozások,
értekezletek hatékonysága "
Fejlesztő munkacsoport
foglalkozásai “
Óvodán kívüli óvodai nevelés
eredményessége
A GDPR-nak megfelelő
adatkezelési protokoll
működtetése “
Összesen:

Telephelyek
Fejl.
Mészár Tigri
Dísz
Nyárs
Iskola
Told
Lovas
csoport
os
s
elmaradásáról nem kapok előzetes tájékoztatást.
- Az információ gyakran ela cad különböző zárt csoportokban.
12
22
3
7
8
Nincs
15
adat
15
22
17
6
6
8
4
17

16

n.r.

3

6

6

16

22

19

6

6

11

Átlag %
2021.

Átlag%
2022.

87

73

88

93

Nincs
adat
n.r.

Nincs adat

100

75

75

8

Nincs
adat

Nincs adat

93

74
93%

24
75%

84%

83%

n.r.

15
164
93%

217
90%

143
81%

59
74%

67
84%

156
71%

1- A Fejlesztő csoport összegző értékelése és javaslatai:
A nevelőtestületi értekezletek hatékonyságának megítélésekor számunkra az a fontos, hogy mennyiben kapunk olyan információkat az
értekezlet ideje alatt, melyek a munkavégzésünk szempontjából hatékonyak, fontosak. Az elmúlt nevelési év során azt tapasztaltuk, hogy
gyakran olyan információk hangoztak el, melyek a mi munkánkra nem voltak hatással (pl. WC papír vásárlás, pedagógusok intézményi email
címen keresztül kommunikáljanak a szülőkkel, informatikus milyen programokat szeretne megvásárolni, milyen programok legyenek az
óvodában). Viszont kimaradtak azok az információk, melyek érintenék a munkánkat, a lefixált programokról késve kaptunk információt vagy
téveset kaptunk, mert a módosításról elfelejtettek szólni, vagy egyáltalán nem kaptunk információt (pl, óvodai szociális segítővel a jelenlétem
nélkül kerültek megbeszélésre óvodapszichológiai ellátásban lévő gyermekek. Előzetesen senki se tájékoztatott róla, hogy ilyen jellegű
megbeszélés lesz és azon a héten ott legyünk az értekezleten.)
Azon információk fontosak számomra, mely arról szól, hogy mikor mennek kirándulni, mikor lesz bábelőadás, vagy lesz táncház, a gyermekek
elérhetőségéről szólnak, vagy mikor jön az óvodai szociális segítő az értekezletre. Ezek az információk segítik a munkámat.
A munkámat érintő információk nem mindig érkeznek el hozzám, hiányosak. Hasznos lenne minden esetbe egy memot (elektronikus összegző
levelet kapni az elhangzottakról.
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Összehasonlító adatok az elmúlt évek mérései alapján
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

90%

82%

91%

87%

84%

83%

A kommunikációval, szakmai együttműködéssel és problémamegoldással szervezeti szinten az elmúlt évek 86% átlagához közel, 83%-ban
elégedettek a kollégák. Az intézmény által kalibrált 75% érték alatt két telephelyünk értékelt.

- Erősségek:
- Az intézményi szinten mért átlagos elégedettség közel 10%-kal haladja meg az általunk elfogadhatónak tartott 75%-os mértéket.
- Az elmúlt két év változásai (járványhelyzet, fluktuáció, pedagógus hiány) nem tették szükségessé az együttműködés kialakult
gyakorlatának lényeges változtatását, és összességében nem befolyásolták az átlagos elégedettséget.
- A szabályozó dokumentumok módosításába a nevelőközösség három óvodaközi szakmai munkaközössége, valamint a Gyermekvédelmi
szakmai munkacsoport révén kapcsolódott be. A 73% elégedettség a legitimációs eljárás zárását követően (az augusztusi záró-nyitó
nevelőtestületi tanácskozáson kerül sor erre a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők részvételével/bevonódásával) minden
bizonnyal lényeges emelkedést eredményezne.
- Az óvodán kívüli óvodai nevelés szabályozásának korrekciója a dokumentum módosítások során megtörtént.
M. Fejleszthetőség

-

Telephelyeken belüli információ áramlás erősítése, különös tekintettel a változásokból fakadó szervezési nehézségekre és az azokból
adódó, esetleges. feladat elmaradásokra.
Telephelyi nevelőközösségi értekezletek hatékonyságának fokozása (tervezettség, releváns tartalom, döntéselőkészítés/döntés).
Egyéni igények megfelelő kezelése.

-^Fejlesztési irány:
- Munkakörülmények lehetőségek függvényében történő javítása, kihasználva az emberi tényezőket (Pl. megfelelő tervezéssel a
fejlesztésre alkalmas színterek beosztása és megfelelő odafigyeléssel a fejlesztések zavartalanságának biztosítása).
- Informatikai infrastruktúra további fejlesztése, a rendelkezésre álló eszközök alkalmazása, használata.
- A dolgozók mentálhigiénés állapotának szükség szerinti megsegítése.
- A fluktuáció és a COVID- hatások mérséklése: telephelyi szintű szervezetfejlesztés, csapatépítés.
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A „BRUNSZVIKI HAGYATÉK” tudatos kezelése
Teréz nap alkalmából a már kialakult szokás szerint, a gyermekekkel
együtt helyeztünk el a megemlékezés és hála virágait a Brunszvikszobornál.
A Teréz napi megemlékezés során a Lovas útigyermekek és dolgozók
koszorúzására2021.10.14-én került sor.

A szervezet állapota -„Tavaszi nagytakarítás” - A csoportok értékeléseinek összegzése
A 2019-2020 nevelési évben az intézményvezetés úgy értékelte, hogy a karanténban töltött hosszú hetek során talán az óvodánk dolgozói közül
többekben is felmerült a változás és a változtatás igénye, melynek eredményeként az egyénekben értékek tisztultak le, új szokások alapozódtak
meg, vagy alakultak ki. A szokatlanul hangzó mérőeszközt immár harmadik alkalommal használjuk, melynek eredményeként a korábban
kialakult intézményi folyamatok és együttműködési gyakorlatok újragondolása nyomán számos új lehetőség fogalmazódott meg a kollégákban
csoportok, a telephelyek és az intézményi szinteken egyaránt.
Ez a „tavaszi nagytakarítás” a köznevelés és közoktatás helyzetére, benne az óvodánk szervezetére és az óriási felelősséggel járó szakmai
munkánkra volt vonatkoztatható. Most is - hasonlóképp, mint az elmúlt két évben - sok ötletet megfogalmazva végeztek el a pedagógusok és a
munkájukat segítők azt a fajta „nagytakarítást”Természetesen erre is igaz, hogy „minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk”.
Tekintettel arra, hogy számos ötlet és javaslat a szervezet működési és szakmai állapotának fejlesztését eredményezheti, az újbóli átgondolást is
segítendő az alábbi táblázat az eddigi mérések eredményeit tartalmazza.

A szervezet állapota -

■ „Tavaszi nagytakarítás” felmérés intézményi szinten is megfontolásra javasolt eredményei
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MÚZEUM - Az óvoda egészére vagy egyes csoportjaira jellemzőek, régóta működnek, büszkék is vagyunk rá, de már kissé elavult
tényezők vagy folyamatok
- Anyák napja
Iskola utca:
Nyárs utca: - Gyermekek szerepeltetése
- Dokumentáció vezetése (helyette e-napló) Iskola utca:

-

Mikulás személyes jelenléte,
- Hagyományos levél nem hivatalos ügyben
Kézzel írt dokumentumok („középkori Toldy F. utca: Balesetvédelmi „oktatás” nem tud
egyszerre megvalósulni, mert nem egyszerre
kódexmásolás”)
zúdítom a gyermekre a sok információt, főként
Naphegyi Napokat „egyszerűsítése”
nem az óvodába kerülés idején. Ezek a nevelés
folyamatában
valósulnak
meg,
vagyis
folyamatosan, új elem bekerülésével.
Mészáros utca: Anyák napja
Tigris utca: Sajnos a Szülő Klub
Nyárs utca:

-

Gyermekek szerepeltetése
November - december hónapokban a
szülőkkel közös programok csökkentése,
átgondolása
Ballagó
gyerekek
búcsúztatása
csoportonként

Papír alapú naplók, dokumentációk
Toldy F. utca: Mészáros utca: Tigris utca: Lovas út:

-

-

Lovas út: Nincs adat
Dísz tér: Nem tudunk ilyet.

-

Papír alapú és terjedelmes csoportnapló
(lehetnének törekvések a minél “képibb”
alapú dokumentáció mellett, amelyek csak
kiegészítéseket igényelnének).
Szekrények használata - eszköztár
Az óvoda udvarán a játékok -Vannak
olyan játékaink, melyek régiek, újítani
szeretnénk.
Anyák napja szervezésének formája
(Jelenleg kis sarkos egyéni köszöntések
vannak, illetve anyák napi kirándulás.
Ezeket szeretnénk elengedni. Az ünnep
legyen otthoni, Édesapák bevonása)
A csoportszobák falburkolata. A belső
nyílászárók. Mindegyik régi és némelyik
balesetveszélyes is.
Faliújság (nem olvassák a szülők a kitett
információkat).

Dísz tér: LOMTÁR - Az évek óta már csak megszokásból csinált, a kitűzött célok és feladatok megvalósítása szempontjából lényegében
nem fontos, vagy éppen a megvalósítást akadályozó tényezők:
- Öltözőben a plafonon lévő háló Iskola u.:
Nyárs u.: dekorálása
- Túl sok adminisztráció
Iskola u.: Nem tudunk ilyet
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Szülő Klub jelenlegi formája
Március 15 - interaktív délelőtt
Egyes dokumentumok
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A mérték legyen az érték - a kevesebb,
néha több! Előfordul, hogy túlvállaljuk
magunkat, ami a minőség rovására megy.
Toldy F. u.:
Fölösleges adminisztráció,
statisztikák, Leltár
Mészáros u.: Sok mindenen változtatunk a vírus
helyzet miatt. Csak a fontos dolgok maradtak
meg.
Tigris u.: Anyák napja másképp lesz
megvalósítva, mint az elmúlt években (egyéni
versmondás az édesanyának)
Nyárs u.: - (Nincs ilyen.)

Toldy F. u.: Statisztikák készítése
Mészáros u.: Tigris u.: Anyák napja. Idén egyénileg szerveztük,

-

Lovas út: Nincs adat
Dísz tér: Nem tudunk ilyet.

jövőre is így fogjuk
Lovas út:

-

Részletesen előre tervezni a naplót (utólag
hitelesebb és hatékonyabb lenne vagy
lehetne csak személyre szabni, mert van,
akit valóban a precíz előtervezés visz
előre, ellenben van, akit ez hátráltat.)
- Éves beszámoló csoportonkénti írása ^
helyette intézményi szinten és közösen
Dísz tér: Fejlesztő csoport:

nevelőtestületi értekezlet minden héten, teljes
időtartamban
MEGTARTANDÓ - Az intézmény hosszú távú céljainak megvalósításához szükséges jól műkő és fontos tényezők

~ Erősségek
- Programspecifikumunk
- Ünnepek, jeles napok
- Csoportszimbólum
- Problémák nyílt megbeszélése
- Madárovi
- Hagyományéltető Óvodák
Találkozóján történő részvétel
- Gyermek és szülős programok

Iskola utca:

Országos

-

-

Nyárs utca: -

Gyermeknapi udvari játszó megvalósítása Iskola utca:
asszisztensek
bevonása
a
- Közösségformáló programok
programspecifikumunkkal kapcsolatos
- Programspecifikum megtartása
továbbképzésekbe
- Online zárt csoport a szülői közösségnek,
Online fogadó óra
online továbbképzések, értekezletek
Csoportszimbólum
családoknál.
- Online fogadóóra
Hiányosak
az
ezzel kapcsolatos
- Családokkal közös programok megtartása
tudnivalók, de ahhoz, hogy egy
- Madárovi program
gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki
- Hagyományéltető
Óvodák
Országos
a szülőkkel, nagyon fontos megtartóerő és
Találkozóján való részvétel, mesteróvodák
kezdeményezés.
látogatása
Mesés énidő-a Pompás Napok csapatával,
- A gyerekek részére szervezett programok,
nagyon jó csapatépítő lehet, ha személyes
műsorok előadói (Regős Bábos, Cseke
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-

-

-

-

jelenléttel
történik...valamint,
meghatározó
önismereti
folyamatot
jelenthet a résztvevőknek.
Hagyományéltető Óvodák Országos
Találkozóján
való
részvétel,
mesteróvodák látogatása
Programok a családokkal: barkács,
gyertyagyújtás, sütés a nagymamákkal
Néphagyomány éltető programok: Mihály
napi vásár, a Népmese napja, Szüret,
Alakoskodások, Farsang, Márc 15,
Pünkösd
Együttműködés
a
pszichológussal,
gyógypedagógussal, logopédussal.
Kommunikáció - információáramlás
A problémák nyílt megbeszélése
A közösség azt sugallja: “fontos vagy”,
“értékes vagy”, “hibázhatsz-javíthatsz”
Pedagógiai tartalmú szakmai programok
Online továbbképzések lehetősége
Online csoportok a szülők felé. A szülők
szívesen veszik ezt a csatornát,
naprakészebb információik vannak a
csoport életéről, mert délután és reggel
nem mindig találkoznak velünk- nem ők
hozzák gyerekeiket, vagy már ügyelet van
- vagy egyáltalán nem figyelik a
hagyományos faliújságokat. Ezen a
felületen egymáshoz is jobban hozzá
tudnak szólni, kapcsolódni.
A gyerekek részére szervezett programok,
műsorok előadói (Regős Bábos, Cseke
Marosi Eszter, Fabatka, Tarisznyás
Műhely)
Madárovi program
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Marosi Eszter, Fabatka, Tarisznyás
Műhely)
- Challengeday, közös jóga gyakorlatának
megtartása (Jóga oktatók egyesülete)
- Egészségnap
- Fontosak a hagyományok, de nehéz a
színvonalat tartani, néha a belefektetett
munka nem hozza meg gyümölcsét
Toldy F. utca:

- Projekt módszer
- Zöld jeles napok
- Közös szülői programok, kirándulások
Mészáros utca:

-

Szülőkkel közös programok (pl. barkács
délután), közös programok, kirándulások
szervezése
Programok, ünnepek szervezésének jelen
formái

Tigris utca:

-

Luca nap
Kirándulások

Lovas út:

- Heti
értekezlet,
megbeszélés,
esetmegbeszélés
- Tudásátadás egymás között
- Nagyobb témák közös feldolgozása, közös
programok szervezése
- Vásárok - Mihály napi, Adventi, Tavaszi
- Nagyok búcsúja
- Családokkal való j ó kapcsolat
- Jeles
napok
megünneplése
forgó
rendszerben, állomásos játékokkal
- Fejlődési mutató összesítő
- Jó hangulat a nevelőtestület körében
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-

Ovii napok, Zöld Óvoda és Madárbarát Dísztér:
cím
- Együttműködő dolgozói légkör,
- szeretetteljes, családias légkör
Megjegyzés: Ezt fentebb inkább a
- környezetvédelem,
környezettudatos
„javítóműhelybe ” soroltátok
magatartásra nevelés
Elkötelezett
és
szeretetteljes
- gyermekek
sokoldalú
telephelyvezetés és intézményvezetés.
személyiségfejlesztése
- Intézményi
gyógypedagógussal,
Mészáros utca: Kívánság napok a nagycsoportos
pszichológussal együttműködés.
gyerekeknek.
- Telephelyi
Montessori
Szakmai
Tigris utca:
Munkaközösség tevékenysége.
- Luca nap, Farsang, Hagyomány éltető
napok
Fejlesztő csoport:
- Óvoda
kertjének
rendezése
- Esetmegbeszélések
közösen
a
(virágpalánták, virágtartók stb.)
pedagógusokkal, illetve szakemberekkel
- Föld Napja
- Közös teamek a pszichológusokkal, segítő
- Hagyományéltetés
szakemberekkel
- Az óvoda közvetlen környezetében
- Szoros szakmai együttműködés az
található nevezetességek rendszeres
óvodapedagógusokkal,
utazó
látogatása
gyógypedagógusokkal
- Óvoda zöldítése a Föld napján
- indokolt esetben közös fogadó óra
Nyárs utca:

-

Heti
aktuális
esetmegbeszélések.
Együttműködés
a
szakemberekkel.
Apák napja
Nagyszülős délután.
Buszos kirándulások.
Nevelőtestületi kirándulás.

értekezletek,
fejlesztő

Lovas út: Nincs adat!
Dísz tér:

-

Jól működő, közvetlen, segítőkész óvodai
légkör megtartása
Fejlesztő kollégák, akikkel továbbra is jól
együttműködünk
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Montessori munkaközösségünk
Az eddig kialakított jó hagyományaink
Együttműködő
dolgozói
légkör,
elkötelezett és szeretetteljes telephely
vezetés és intézményvezetés.

JAVÍTÓMŰHELY - Amelyek fontosak az eredményes működés és a jövőkép megvalósítása szempontjából fontos, de korrekciót
igényelnek 1- Fejleszthetőség

-

Fenntarthatósággal kapcsolatos ötletek és Iskola utca:
Nyárs utca: - Környezetvédelemmel kapcsolatos jeles Iskola utca:
módszerek
Zöld hírek a faliújságon
napok megszervezése
- Rendszergazdával
hatékonyabb
Pályázat figyelő - intézményi szinten és
- Online családi beszélgetések (fogadóórák)
együttműködés
gyermekeket érintő
- Wifi, laptop minden csoportban
- Épület állagának javítása
lehetőségek vonatkozásaiban
- Kapcsolat
a
szakszolgálattal,
- Online szülői
kommunikáció
Tehetséggondozás
- Nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak (idei
- A szakmai tudásához mérten mindenki
Mentálhigiénés állapotunk
év módszere szerint, limitált szülői
kapja meg a lehetőséget arra, hogy
wifi elérhetőség az intézményben
csoportok előre regisztrálással—sikeres és
CSALÁDOKKAL
VALÓ
kibontakozzon.
megtartandó)
- A közösségünkben mindenki értékesnek Toldy F. utca: Nevelés nélküli munkanapok
KOMMUNIKÁCIÓ, A CSALÁDOK
kell, hogy érezze magát, ezért olyan beiktatása
FOKOZOTTABB BEVONÁSA AZ
feladatokat kell adni, aminek sikeres Mészáros utca: Csoportszimbólum használatának
ÓVODAI NEVELÉSBE („A JÓT IS
elvégzése
által
önbecsülése
és átgondolása
LEHET JOBBÍTANI”).
önértékelése fejlődhet.
Tigris utca:
- Az óvoda orvosa rendszeresen látogassa
- Családi nap a Czakó pályán
meg a csoportokat
- Karácsonyi
kézműves
foglalkozás
- A mentális egészség megtartására való
szülőkkel, gyerekkel közösen
törekvés.
Lovas út:
- Műszaki állagmegóvás tervezése és
- Minden csoportba laptop, hangszóró,
kivitelezése (pl.: szerelőkkel való
internet hozzáférés
egyeztetés és munkájuk ellenőrzése)
- Csoportnapló
kerüljön illetékes kezekbe
- Beszámoló kérdőívvé szerkesztése
- Az épület állagának és műszaki
- Esetleg
a népi és komolyzenei
állapotának javítása (pl rendszeresen
hangszerbemutatók
mellett
egy-két
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elromló wc, csap...)
Udvari játékok korszerű felújításatervezéssel, szakszerűen kaputelefon

Toldy F. utca:

-

2021-2022

-

elektromos
hangszerrel
is
megismertethetnénk a gyermekeket
Dokumentációk digitalizálása
Online formában történő munkamegosztás
Laptop használat (Office használat)
JBL csoport szinten

Információáramlás
Az óvoda számítógép-ellátottságának
javítása (csoportszobákba WIFI és Dísz tér:
számítógép/laptop az anyaggyűjtéshez,
- Egyéni, telephelyi stresszkezelés
adminisztrációhoz és a gyermekeknek
hatékonysága.
szóló ismeretterjesztéshez).
- Számítógépes
tudás,
rendszergazda
Mészáros utca:
hatékonyabb működése.
- Számítógéppark bővítése
- Munkaköri kompetenciák pontosítása.
Tigris utca: Nyárs utca:

-

Tudásmegosztás, hospitálás.
Hagyományok és ünnepek átbeszélése

Lovas út:
Dísz tér:

-

Családok hatékonyabb bevonása az
óvodai és óvodán kívüli nevelésbe.
Egyéni,
telephelyi
stresszkezelés
hatékonysága.
Számítógépes
tudás,
rendszergazda
hatékonyabb működése.
Munkaköri kompetenciák pontosítása.
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Fejlesztő csoport:

-

Szakszolgálatos
kollégákkal
való
szorosabb, rendszeresebb együttműködés
és információáramlás.
- A kevés fejlesztő helyiség megfelelő
elosztása a szakemberek között,
- Informatikai eszköz vagy Wifi biztosítása.
- Nevelőtestületi
értekezleteken
való
részvétel. Véleményem szerint fontos a
részvétel, ha kapok információt és
hatékony.
Érdemes
lenne
az
intézményvezető-helyettesnek átgondolnia
előzetesen, hogy hogyan szeretné
megtartani ezt az értekezletet. Az
értekezlet elején elhangozhatnának azok az
információk,
melyek
vonatkoznak
mindenkire és fontosak a munkavégzés
szempontjából, majd a továbbiakban csak
a pedagógusoknak folytatni értekezletet.
Személy szerint számomra a WC-papír
vásárlásról szóló hosszas értekezés
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szakmailag nem ad, sőt veszi el az időmet
attól, hogy felkészüljek a következő
óráimra.
Megjegyzés: A fejlesztő csoport tagjai
teljes értékű nevelőközösségi tagok, nem
utazók!!!!

- Tudniuk kell, hogy mikor van pl.
kirándulás, színház, vagy mert részt kell
venniük azon, vagy, mert át kell
szervezniük a kötelező óráikat!
- A fejlesztő foglalkozások megtartása az
óvodapedagógus felelőssége is!
- Azt
javasolnám,
hogy
a
heti
rendszerességű értekezleteken csak az első
20-30 percen vegyenek részt a fejlesztő
csapat tagjai és utána az óvónőknek
amennyiben van további megbeszélés
folytatódjon az értekezlet.
- a Fejlesztő team nevének módosítása
Javaslatok:

támogató csoport
segítő munkaközösség
Gyógypedagógusok és pszichológusok
Fejlesztési irány:
- Intézményi szint: Óvodavezető szakmai munkaközösségi foglalkozás keretében értékelés elkészítése és javaslatok megfogalmazása
- Telephelyi szint: Javasolt téma a heti nevelőtestületi értekezletek egyikére: A Fejlesztő munkacsoport javaslatainak megfelelő
integrálásával a mérési eredmények megvitatása, okkutatást követően konkrét célkitűzések és feladatok meghatározása.
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KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
Szakmai elismerések
Állami kitüntetések, elismerések
Települési
kerületi
szintű
kitüntetések,
elismerések
Intézményi elismerések
Pénzjutalomban részesült dolgozók száma

Nyárs
-

Iskola
2

Toldy
-

Telephelyek
Mészáros
-

18

21

15

9

Összesen
Tigris
-

Lovas
4

Dísz
-

6

7

1
18

8

1
96

Kiemelés Katinszki Ferencnépedagógusnapi üdvözletéből:

Szeretettel köszöntöm az idei évben nyugdíjba vonulókat és köszönöm munkájukat!
Tem Lászlóné Erika
Nagy Attiláné Erika
Kívánok békés, nyugodt, jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket.

Gratulálok az idei évben kitüntetetteknek és köszönöm munkájukat!
Péter Julianna - Polgármesteri Dicséret
Musa Zsigmondné Jutka - Polgármesteri Dicséret

«

^I^Minden évben köszöntjük a jubiláló kollégákat is. Megköszönöm munkájukat, és további jó munkát kívánok:
Borsos Hajnalka - 40 év
Huszárné Sándorfi Irén - 40 év
Matyikó Monika - 40 év
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2022.06.24-én a kerületi Semmelweis Díj
átadó ünnepségen öt kollégánk: Babay Réka,
Bartók Tünde, Hegyesi Emma, Hevesi-Tóth
Györgyi és Kiss Anikó vehettek át
POLGÁRMESTERI
DÍCSÉRETET
a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesterétől. A koronavírus okozta
veszélyhelyzet idején számos alkalommal
vállaltak és végeztek egészségügyi és
szociális jellegű
karitatív
feladatokat.
Gratulálunk példa értékű és követendő
tevékenységeikhez, valamint az elismeréshez!

Szülői elégedettség tartalmak a nevelési év során — E-mailekből és egyéb, az óvodához eljuttatott forrásokból
Nagyon köszönjük! Nekünk ez nagy segítség @
Szép estét!
Köszönjük szépen a programot!
Nagyon jól éreztük magunkat!

.iii?
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk]

Hálásan
köszönöm
a
munkájukat!
Kimondhatatlanul jó volt látni a boldog gyermek „Ez kedves” - mondta a kisfiam
arcokat - nagyon tetszett a videó már többször (betegségi jókívánságra)
megnéztem! @
Mivel kisfiunk sajnos lemaradt az idei közös Nagvon szépen köszönjük a fotókat, videókat,
fotózásról így még inkább örültem, hogy most
készültek róla is_ fotók!
nagvon jó volt a hangulat
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk és
Boldog Új Évet!
Az óvó néniknek is elismerés a jelmezekért

... sokat mesélt itthon arról, hogy beszélgettetek a karneválról, Velencéről. Múlt héten ott jártam és
gondoltam megosztok veled pár fotót, amit, ha úgy alakid, mutass meg nyugodtan a gyerekeknek is.
Köztük van 2kép, amelyiken az oviban a gyerekek és általatok készített papírálarcban vagyok
valamint pár helyi maskara is szerepel rajta. Holnap bevisz egy igazi maszkot is, amit onnan hoztam,
hogy megmutassa nektek!
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Szuper képek, nagyon szépen köszönjük a
csodálatos programot XY Apukájának és az óvó
néniknek! XY2 is sokat mesélt róla, nagyon
megmaradt
neki!
@
Nagyon köszönjük a szuper programot és a
képeket! A gyerekeknek nagy élmény volt a

Mindig hatalmas örömmel mesél, és rengeteget tud visszaidézni. Hálásan köszönjük!

program.
Üdv mindenkinek

Nagyon szépen köszönjük a gyönyörű karácsonyi
műsort! ^

Még egyszer köszönjük szépen a tegnap
délutánt, a gyönyörű ajándékokat is külön,
mindig alaposan szemügyre veszem őket,
rengeteg munkátok van ezekben.

Kedves Óvó nénik!
Köszönjük a fényképeket és a húsvéti programot,
lányunknak nagy élmény volt a nyuszikeresés.
Kellemes húsvéti pihenést kívánunk!

Áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új
esztendőt kívánunk sok szeretettel! &
Márton nap - Gyönyörűek a lámpások és a sütik,
köszönjük szépen! A gyermekek boldogok!
Nagvon szépen köszönjük a szervezést, igazán
' A -Jf
gyönyörű ünnep volt
Szép hétvégét kívánunk!
Köszönjük szépen a dokumentációt, nagyon jó
látni őket!
Köszönjük a szuper képeket!
Jó nagyon egy kicsit ilyen módon veletek lenni @

Nagyon szépen köszönjük a megható és kedves műsort, a sok szervezést, készülődést!
Köszönjük szépen ezt a csodálatos három évet, ami sok kihívást, új helyzeteket teremtett, de úgy
gondolom, az a pozitív hozzáállás, segítőkészség, amit tőletek kaptunk, minden család életét
megkönnyítette.
Rengeteg élménnyel gazdagodhattunk általatok, mivel fáradtságot nem kímélve folyamatosan
szerveztétek a jobbnál jobb programokat.
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen stabil alapokkal indulhatnak a gyerekek iskolába, amit
tőletek kaptak.
Kívánok Nektek nagvon szép nvarat, kellemes feltöltődést!
Sok szeretettel.... és családja

r

Pozitív véleményüket, hálájukat és köszönetüket többször kifejezik a szülők szóban. A kisebb testvéreket, unokatestvéreket is csoportunkba
szeretnék íratni, azt gondoljuk, hogy ez is az elismerés jele.

~ Az intézmény adományozási gyakorlata - „ Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük ókét! ”
Pedagógiai Programunk megalkotása során a gyermekek irányába közvetítendő értékek sorában hangsúlyosan jelenik meg a rászorulók iránti
érzékenységre nevelés pedagógiai igénye: az emberek közötti különbözőségek tiszteletben tartására, elfogadására és megértésére nevelés.
Gyermekvédelmi szakmai munkacsoportjának kezdeményezésével ebben a nevelési évben már negyedik éve szerveztünk karácsonyi gyűjtést
hátrányos helyzetű településen élő, hátrányos helyzetű családokban élő gyermek és idős emberek részére. Tettük ezt most is abban a
reményben, hogy az óvodánkba járó gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése révén az ország egyik leghátrányosabb településén, a
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Tiszanánai Tündérkert Óvodába járók, valamint a településen élő családok gyermekei és idős emberei számára is örömtelibbé tudjuk tenni a
karácsonyi ünnepnapokat.
A járványhelyzet ebben a nevelési évben is kihívások elé állított bennünket a gyűjtés lebonyolításában, mivel az összegyűlt c somagokat a
szállítás előtt két hétig elkülönített helyen kellett tárolnunk és pihentetni, ugyanezt pedig az adományokat befogadó óvoda munkatársainak is
meg kellett tenni, mielőtt a település leginkább rászoruló gyermeket nevelő családok és időskorú lakóik számára eljuttatták az ünnepi köntösbe
öltöztetett csomagjainkat
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani a gyűjtésbe bekapcsolódó családoknak és minden munkatársunknak, akik ily módon is
hozzájárultak az intézményi céljaink megvalósításához!
Az adományozásról készült videó-összeállítás az alábbi linkekre kattintással érhetők el:
- https://youtu.be/G52JeaDNxBQ
- https://drive.google.com/fíle/d/1xLfbOI62nrJxKf7tOVP1Meg7l9UARnuX/view?usp=sharing
Fotókat a 3. sz. Melléklet tartalmaz: Meghitt pillanatok a Brunszvik Teréz Budavári Óvodában 2021-2022. tartalmaz

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott
elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A terület összefoglaló értékelése
- A hatályos jogszabályok előírásai alapján készült és felülvizsgált stratégiai és operatív dokumentumok biztosítják a telephelyek
egyéni arculatát és hagyományait.
- A tervekben (Éves Munkaterv, Továbbképzési terv, ötéves Intézkedési terv) jól követhetők a Pedagógiai Program kiemelt
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulástjelző eredménymutatók.
- Több telephelyen emelkedett a feldolgozásra kerülő témák/projektek száma, melyet a pedagógusok elhivatottsága és a
járványhelyzet javulása (nem volt rendkívüli zárás) is eredményezhetett.

Szempont:Hogyan történik a Pedagógiai Programban szereplő
kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

Elvárás: A tervekben (Éves Munkaterv, Továbbképzési terv, ötéves
Intézkedési terv) jól követhetők a Pedagógiai Program kiemelt
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást
jelző
eredménymutatók.
A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek
kiválasztása
és
alkalmazása
rugalmasan,
a
pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.______________________________
188

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
- A Pedagógiai Programban és az Éves Munkatervünkben megjelenített célok érvényesítése a tanulási (éves, tematikus,
tevékenység/foglalkozásterv) és nevelési tervekben.
- A legsikeresebb téma/projektek rövid bemutatása.
- Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok.__________________________________________________________________________

A Pedagógiai Programban és az intézmény Éves Munkatervében megjelenített célok érvényesítése a tanulási (éves, tematikus,
tevékenység/foglalkozásterv) és nevelési tervekben
Témák /projektek feldolgozása a nevelési év folyamán (tematikus tervek száma)
Telephelyek
Nyárs
Iskola
Toldy
Mészáros
Tigris
66
65
31
46
17

Lovas
50

■*' Legsikeresebb téma/projektek a pedagógusok megítélése szerint
Nyárs u:
- Szüret
- Víz világnapja
- Föld napja
- Anyák napja
Iskola u:
- “Óvoda, óvoda ki a csuda jár oda?” - befogadási időszak sok ölbéli játékkal, mesével, beszélgetéssel
- Őszutó, Márton hava - egyre inkább fogékonyak a dalokra, versekre, tanulási tevékenységekre
- Szüret
- Tavasz 2. - Séta az óvoda környékén, közlekedés megfigyelése nagy élmény volt a gyerekeknek
- Március 15.
- Szent György napi állatkihajtás.
- Benedek Elek nap - A gyermekeknek előadtuk az Aranyszőrű bárány című mesét
- Mesehét - Mese-mese-meskete
- Egészséghét - Fűben, fában orvosság
- Farsang
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Dísz
22

Összesen
297

- Pünkösd
- Búcsúzó
- Anyák napja
Toldy F. u.:
Maci kiscsoport
- Állatok: háziállatok, rovarok, hazánk vadon élő állatai.
- Jeles napok: Márton nap, Luca nap, Medve hét.
- Tél: téli ünnepkör (Advent, Mikulás, karácsony, Újév), időjárás, természet.
- Tavaszi zöld napok: Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja.
Nyuszi középső csoport
- Jeles napok: Márton nap
- Medve hét
- Farsangi időszak
- Föld napi projekt
Kisvakond nagycsoport
- Föld napi projektnap forgószínpadszerűen
- Farsang
- Állatok Világnapja
- -Csíráztatás
Cinege nagycsoport:
- Egészséghét: Új élelmiszeri eljárást sajátítottunk el a gyermekekkel, magokat csíráztattunk, megfigyeltük a folyamatokat, ápo ltuk a
magokat a csíráztatás alatt, megbeszéltük a jótékony hatásait és elfogyasztottuk.
- Állatok világnapja: A gyerekek behozhatták házi kedvencüket, jött hörcsög, afrikai csiga, családnál voltunk akvárium nézőben.
- A Víz világnapján a tűzoltóságon voltunk.
Mészáros u.:
- A kenyér napja
- Víz, víz, tiszta víz
- A Föld napja
- Húsvéti
- Farsangi
- Növények és állatok védelme a természetben (környezetünkben található növények, állatok)
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Sikerült olyan tartalmakat tervezni, amelyek a gyermekek érdeklődését maximálisan felkeltették és a sokoldalú tapasztalatszerzést lehetővé
tették, s minden témához tudtunk adni valamilyen pluszt is, pl. séta a Feneketlen-tóhoz, kiflisütés stb.
Tigris u: Lovas út:
- Szóló szőlő, mosolygóalma, csengő barack - Mihály napi vásár volt a fénypontja ennek a projektnek, amin az óvoda közössége aktívan
és jókedvvel vett részt. - Katica csoport
- Ép testben ép lélek - Ábeleszkóbelesz Gyógynövények
- Maskarások bolondok - Görög mitológia és a Varázslatos farsang - Delfin csoport
- “Aranyalma, aranykörte” (őszi témakör)
- Az idő múlása
- Farsang - Cica csoport
- Hahota hét
- Víz világnapja
- Fagyi hét - Nyuszi csoport
- Virághozó víg május: Év végére, már a gyermekeket is sokkal jobban érdekelték ezek a témák. A jó idő beköszöntével több
lehetőségünk nyílt a bogarak, rovarok, lepkék, madarak, virágok szemléltetésére az udvaron.
- Maskarások, bolondok: Az első igazi, beöltözős farsangjuk és alakoskodásuk volt a gyermekeknek. Mindenki nagy izgalommal vett
részt ebben a projektünkben, sokáig mesélték az élményeiket.
- Tavaszi szél vizet áraszt: Ebben a projektünkben ünnepeltük a Víz világnapját. Ezt a napot nagyon sokáig mesélték még a gyermekek
nekünk, a szüleiknek is. - Süni csoport
Dísz tér:
- “Őszi éjjel izzik a galagonya”
- “Száncsengő csing-ling-ling”
- “Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitnikék”
- Itt a Farsang áll a bál
- Kertben bogarászás - Katicák a kertben
-

Ha a világ rigó lenne - Madarak és fák napja

- Erősségek:
- A programspecifikumok fellelhetők a projektekben
-

M.

A téma/projektek intézményi szinten is az évkör/ünnepkörök, valamint az óvoda által is megünnepelt jeles napok köré szerveződnek.

Fejleszthetőség
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-

A Tigris utca pedagógusai által legsikeresebbnek tartott téma/projektek megnevezése elmaradt.

Fejlesztési irány:
- Javasolt az egymástól való tanulás és tudásmegosztás intézményen belüli lehetőségeit az Éves Munkatervben követni.
Fotókat a 3. sz. Melléklet tartalmaz: Meghitt pillanatok a Brunszvik Teréz Budavári Óvodában 2021-2022. tartalma

8. NEM VART ESEMENYEK ES FELADATOK A 2021-2022. NEVELESI EV FOLYAMÁN
Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:
- Az ukrán-orosz háború kitörése és annak hatásai - Menedékes státuszú gyermekek befogadása.
- A koronavírus-járvány hatásai az óvoda működésére és az óvodai nevelőmunkára - A járványhelyzet kezelése és az óvodai visszanyitás
tapasztalatai.
- A vírushelyzettel kapcsolatosan minden olyan tapasztalat, észrevétel és javaslat, melyek hatással lehetnek a 2022-2023. nevelési év terveire és a
megvalósítás folyamataira.
- Erősségek,. fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok.___________________________________________________________________________

Az ukrán - orosz háború kitörése és annak hatásai - Menedékes státuszú gyermekek befogadása - Beóvodázásra került menedékes
státuszú gyermekek
Telephelyek

Száma

4*

Tapasztalatok, megtett intézkedések
Iskola u.

1

Lovas út

2

Nagyon hamar integrálódott a csoportunkba. Zökkenőmentes és gyors volt a
beilleszkedése.
Süni csoport
Május 16-tól érkezett hozzánk egy ukrán származású 3 éves kisfiú. Se ő, sem
pedig az édesanyja nem tudnak más nyelvet, csak az ukránt. Kiemelt figyelmet
kell fordítani rájuk. A csoportunkba járó gyermekek szüleitől kértünk számukra
segítséget. Egy nagymama varrt neki ovis zsákot, a többi szülő rengeteg ruha és
játékadományt hozott.
Delfin csoport
A gyermek befogadása a csoportba, ismerkedés a gyermekkel játékosan. A
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ÖSSZESEN

3 fő

gyermeket körbe vezetjük, nagy figyelmet fordítunk rá és igyekszünk a
szabályokat megismertetni vele.
A szülőkkel tartjuk a kapcsolatot, tájékoztatjuk őket szóban és írásban, illetve
tolmács segítségét kérjük, amikor szükséges.
A gyermekkel való tolmácsolásban a csoportunkba járó egyik gyermek segít.
Segít a nehézségeket áthidalni.

-* Fejlesztési irány:
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség május elején keresett meg bennünket és kért támogatást az Ukrajnából menekültek megsegítéséhez.
A kollégák visszajelzései szerint ekkor már több család és kolléga is szolidaritását kifejezve támogatta a háború elől menekülteket, így a
szervezett gyűjtést nem tudtuk megszervezni. Az ősz folyamán visszatérünk erre a kérdésre, és felmérve az igények aktualitását a
nevelőközösség döntése szerint szervezzük meg a segítségnyújtást.
9. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK, JAVASLATOK

Tartalmi elvárások - Megválaszolandó kérdések:

-

A 2021-2022. nevelési év legemlékezetesebb szakmai élményei
Leginkább tanulságos az volt... (pl. amit többé nem ismételnénk meg)
„Három kívánság” - A következő nevelési évre tett összesen három - telephelyi szinten megjelenített - kívánság a munkánkkal és
munkakörülményeinkkel kapcsolatosan:
1)
2)
3)______________________________________________________________________________________________________________

A 2021-20202. nevelési év legemlékezetesebb szakmai élményei
Nyárs u.:
1. Kirándulás Ópusztaszerre
2. Családsegítő szakemberei által szervezett előadás
Iskola u.:
1. Pompás Napok: A népmese, a népi játék és a tárgyalkotás ötvözésének módszertani lehetőségei óvodában és alsótagozatban
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2.
3.
4.
5.

Verőcei továbbképzés
Pozitív megerősítés és visszajelzés több alkalommal a Telephely-vezető részéről
Szüreti táncház
Húsvéti kézműves és játszó délután a szülőkkel

Toldy F. u.:
1. Negatív „élmény”: csoportalakítás. Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy jó lett volna figyelembe venni a szakértők ajánlását,
miszerint az SNI gyermek 3 főnek számít
2. Pozitív élmény a Föld Világnapján a projektnap volt. A gyermekcsoportot kísérve telephely vezetőként is szakmai élményt jelentett, hogy
mind a 4 helyszínen nagyon ötletes, színvonalas foglalkozást tartottak a kollégák.
3. Projektnap - Föld Világnapja
4. Szülőkkel megvalósított programok (Anyák és Apák napja)
5. Papírszínház továbbképzés
6. Stresszkezelés, asszertív kommunikáció továbbképzés
Mészáros u.:
1. Folyamatos konzultációk az óvoda fejlesztőivel a problémás esetek megoldásában
2. A szakmai munkaközösségi foglalkozásokon a fejlesztők által tartott előadások
Tigris u.: A telephelyi beszámoló tartalma nem releváns.
Lovas út:
1. Kiscsőszön töltött nevelés nélküli munkanap
2. Mesemúzeum (A Cica csoport volt a Mesemúzeumban.)
3. Zenebatyu Élményprogram (Sőnfeld Mátyás -Zeneterapeuta havonta egy alkalommal jön az óvodánkba és foglalkozásokat tart a
gyermekeinknek. Ebben van kísérletezés, hangszerkészítés, zenélés, tánc.
4. Szüreti vásárunk
5. Szentendrei Skanzen kirándulásunk (Mind az öt csoport részvételével június 8-án.)
6. Tálas Ágnes és Kiss Zsolt néptánc foglalkozásai hetente egy alkalommal. Nagyon látványos a fejlődés azoknál a gyermekeknél, akik
rendszeresen jártak. Jó lenne, ha jövőre is tudnának vállalni bennünket.
7. Keresztes Nagy Árpád foglalkozásai: Március 15-re hívtuk el a telephelyünkre. Több éve nem volt már. Hangszereket, mesét, katonadalokat,
történelmet hoz magával a gyermekeinknek.
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8. A Víz világnapja (Interaktív körforgásban tartottuk meg. Mindegyik csoportban valamilyen tevékenységet végezhettek a gyermekek:
kísérletezés, mozgás, matematika, vizuális nevelés, mese. A pedagógusok a csoportjaikban fogadják a gyermekeket. Nagyon jól sikerült ez a
téma feldolgozás!
9. Szitakötő program: A gyermekink nagyon szerették ezeket a foglalkozásokat. A nagy színes ernyővel való játékok, illetve a Majka által
hozott játékok - karmester, kardos, karkötő járatás -nagyon kedvesek és viccesek. A gyermekek együtt kooperálnak, „dolgoztak” a
feladatokon.
10. Póni lovaglás - Az óvoda udvarára 6 póni érkezett egy délelőttre. Minden gyermekünk lovagolhatott.
Dísz tér:
1. Diákrelax 2. tanfolyam
2. “Nagy Zoárd Karácsonya” szabadtéri kiállításon történő részvétel
Leginkább tanulságos események/történések felsorolása:
Nyárs u.:
1. Különböző nemzetiségű családok egyre nagyobb számban vannak jelen, sok esetben a gyerekek nyelvi és kommunikációs képességei
jelentős eltérést mutattak társaikhoz és életkor sajátosságaikhoz képest. A jövőben erre valami megoldást kell találni.
Iskola u.:
1. Amit a gyermekvédelemről feltétlenül tudni kell! - Gyermekvédelmi műhely a Mód-Szer-Tár-ban
2. Pompás Napok továbbképzése
3. Verőcei továbbképzés szervezési feladatok átgondolásra javasoltak (a magas résztvevőszám tükrében)
4. Kevesebb mindig több (kevesebb program tervezése az évre)
Toldy F u.:
1. Integráció módja Maci kiscsoport
2. Szülőkkel és gyermekekkel való kommunikáció, probléma megoldás Cinege nagycsoport
3. Papírszínház alkalmazása a tanulás támogatására Cinege nagycsoport
Mészáros u.:
1. Fogadóórára az óvodapszichológust is behívtuk. Észrevételeinket alátámasztotta, segített a beszélgetés céljának elérését (gye rmek
Szakszolgálathoz irányítása)
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Tigris u.:
1. Egyszerre voltunk betegek Ágival, 2 hétig nem voltunk csoportban pont az ünnepek előtt.
2. Volt egy posztcovidos gyermekünk, a szülőknek sok támogatást adtunk, ez se ismétlődjön meg!
3. Anyuka halála a csoportban. Megrázó élmény, erős szakmai kihívás a családot ezen az úton végig kísérni, támogatni.
4. Az újra és újra visszatérő covidos esetek késleltették, megnehezítették a csoportkohézió kialakulását
Lovas út:
1. A Kiscsőszön eltöltött nevelés nélküli munkanapunk alkalmával lehetőségünk volt megismerkedni egy olyan faluval, ahol a
néphagyományok tovább élnek és rendkívül hangsúlyos szerepet töltenek be a mindennapokban, amíg a városban ilyenre nincs lehetőség. Ezen
a kiránduláson, azt tanulhattuk, hogy fontos a népi kultúra folyamatos éltetése, fenntartása, amely nehézségekkel és kitartó, folyamatos
munkával jár. Továbbá a régi, az ősi magyar kultúrához, hagyományokhoz, foglalkozásokhoz, értékekhez nyúlunk vissza, hiszen így tudjuk
megismerni, átadni a nemzetünk kultúráját, illetve így tudjuk kialakítani a haza iránti kapcsolatot és szeretet. Sőt, ezek alapján tanuljuk meg
értékelni, amink van, amivel rendelkezünk.
Az ott látottakra építve szeretnénk a népi játékeszköztárunkat tovább fejleszteni, illetve az ott látott jó gyakorlatokból beépíteni a mi
gyakorlatunkba. Pl.: autósmozi (kicsi fa szekerek voltak a kocsik ©)
További tanulság volt a kolléganői viszony ápolásának ilyen formában történő fejlesztése. Azaz ez a kirándulás a kollektíva csapatépítő
tréningje is volt egyben. Jól meg volt szervezve. Ilyet szeretnénk tervezni a következő nevelési évben is!
2. Gyermekvédelmi konferencia - nagyon fontos volt, sok új információt, segítséget kaptunk.
Dísz tér:
1. A költözésünk kapcsán felmerülő, váratlan feladatok és megoldásuk.
2. A Nyárs utcában szeretettel, segítőkészen fogadtak minket, mindenben segítenek.
3. A rokoni kapcsolatok csoporton/telephelyen mérgezik a kollektíva légkörét, megakadályozzák a reális helyzetértékelést és látásmódot.
A 2022-2023 nevelési évre tett „három kívánságunk” a munkánkkal, munkakörülményeinkkel kapcsolatosan:
Nyárs u.:
1. Dolgozó váltótárs
2. Utazó nyelvtanár
3. A mulasztási naplókba a hétvégék legyenek belenyomtatva.
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Iskola u.:
1. Raktár megfelelő rendezése (festés, polcozás).
2. „Zöld sziget” kialakítása az udvaron, udvari játékok és kert fejlesztése hozzáértő szakemberek segítségével (pl.: sövények lenyírása
megfelelően, rózsametszés, virágoskert esztétikus kialakítása).
3. További közösségépítő programok közvetlen kollégákkal.

Toldy F. u.:
1. A csoportok alakításánál a szülői kívánságok meghallgatása mellett hangsúlyosabban vegyünk figyelembe olyan PEDAGÓGIAI
SZEMPONTOK-at, melyekben a szülők sok esetben nem kompetensek.
2. WIFI hozzáférés a telefonunkon is, amíg nincs minden csoportban számítógép vagy laptop, mely a csoportban felmerülő környe zeti
neveléssel kapcsolatos kérdések megválaszolását segítené nagymértékben, valamint gyermekeknek szóló ismeretterjesztő, gyermekirodalmi,
zenei tartalmakat mutathatnánk a gyerekeknek.
3. Több gyermek, hogy ne kelljen csoportoknak megszűnnie

Mészáros u.:
1. Éves beszámoló rövidítése
2. Jobb internet elérhetőség
3. Az értekezletek ismét hétfői napon kerüljenek megszervezésre.
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Tigris u.:
1. Ági helyére egy kedves, ügyes, aranyos új kolléganő
2. A csoportszobákban a parketta felújítása
3. Az udvar balesetveszélyes betonburkolatának gumiburkolatra való cseréje
Lovas út:
1. Nagyon szeretnénk a Microsoft Office család meglétét az óvodai laptopokra, hogy bármikor és a csoportszobában is szerkeszthetővé váljanak
egyes hivatalos dokumentumok és megnyithassunk olyan Excel táblázatokat és Word dokumentumokat, amelyek az óvodával kapcsolatos, a
munkavégzéshez szükséges információkat tartalmazzák.
2. A Lovas úti épületben nagyon kisméretűek a csoportszobák, méretükhöz képest pedig magas a gyermeklétszám. Jó lenne, ha a
gyermekenként 2 nm/fő területet biztosítani tudnánk a gyermekek számára; ha kevesebb létszámmal működnének a csoportok.
3. Teraszos udvar domboldalainak kihasználása (csúszda, veteményeskert).
Dísz tér:
1. Saját épületünkben dolgozhassuk le a teljes nevelési évet békességben.
2. Szeretnénk visszaköltözni a saját épületünkbe.
3. WIFI működésének megoldása.

Budapest, 2022.08.15.
Ph.
Katinszki Ferencné
intézményvezető
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Mellékletek:
1. sz. Melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai
2. sz. Melléklet: Vezetői önértékelés - Összegző értékelés. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) Katinszki
Ferencné intézményvezető
3. sz. Melléklet: Meghitt pillanatok a Brunszvik Teréz Budavári Óvodában 2021-2022 (Önálló dokumentum)
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1. sz. Melléklet
AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI - 2021-2022.

Minőséggondozó - Önértékelési szakmai munkaközösségértékelése

Értékelés: 5 = Teljes mértékben, 0 = Egyáltalán nem

Ssz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kulcsterület
Stratégiai és operatív tervezés:
belső szabályozó dokumentumok
Munkaközösségek működése
Intézményi önértékelés
Külső szakmai ellenőrzés,
minősítés
Munkatársak képzése
Gyermekek fejlettségállapotának
nyomon követése, értékelése
Partnerek igény és elégedettség
mérése
Infrastruktúra működtetése
Dolgozók felvételének és
elbocsátásának követelményei,
eljárása
T ehetséggondozás
Felzárkóztatás
Szülői igényekre alapozott
szolgáltatások
Szabadidős tevékenységek,
óvodai rendezvények
Óvodán kívüli óvodai nevelés
A GDPR-nak megfelelő
adatkezelési protokoll
működtetése
Átlag pont:
%:

Jól tervezett

Írásban
szabályozott

Mindenki
betartja

Ellenőrzése
folyamatos

Fejlesztése
folyamatos

Átlag

%

5

100

4.8
5
5

96
100
100

5
4.8

100
96

4.8

96

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2
5 4 3 2

0
0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

4.6

92

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

3.4

68

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2
5 4 3 2

0
0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

4.6
4.8
4.4

92
96
88

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

3.8

76

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

4.5

90

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2

0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

4.2

84

4.5

90%

4

7

9 5 %

4

7

4 . 3

9 5 %
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8 7 %

4
87 %

4

7

9 5 %

Az óvoda kulcsfolyamatainak rövid, szöveges értékelése
Ebben a nevelési évben az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintését és egyben értékelését a Minőséggondozó - Önértékelési szakmai
munkaközösség végezte el. Összességében 5% visszaesés tapasztalható, amit elsősorban az értékelési módszer, másod sorban pedig néhány
folyamat újbóli végig gondolásának időszerűsége indokol. A közös értékelés, valamint a gyakorlati példák/esetek megbeszélése több ponton is
ráirányította a figyelmet a hiányosságokra, melyek pótlására a 2022-2023. nevelési évben kerül sor.
Ssz

Kulcsterület

1.
Stratégiai és operatív tervezés:
belső szabályozó
dokumentumok

2.
Munkaközösségek működése

3.
Intézményi önértékelés

4.

5.

Külső szakmai ellenőrzés,
minősítés
Munkatársak képzése

Rövid szöveges értékelés

Megjegyzés

Ebben a nevelési évben módosításra került szabályozó
dokumentumaink:
- Pedagógiai Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend

£ Fejlesztendő:
- Panaszkezelési szabályzat
intézményi
szintű
áttekintése,
közös
értelmezése, és szükség
szerinti
korrekciók
megtétele.
£ Fejleszthető:
- Kollégák
tervezési
módszerei,
online
kapcsolattartás
szabályozásának pontosítása,
- Időgazdálkodás.
£ Fejlesztendő:
- Önértékelési
program
felülvizsgálata: a folyamarta
tett javaslatok megvitatása,
beépítése.

Az egyik legszabályozott kulcsfolyamatunk, azonban a
betartása - melyen elsősorban a foglalkozásokon való
részvétel értendő -fejleszthető.

Az Éves Munkaterv - mint operatív szabályozó dokumentum
- tartalmazza az adott évben önértékelésre kijelöltek, az
önértékelések
lebonyolítását
támogatók,
valamint
a
hospitálásra javasoltak nevét, valamint az önértékelések kezdő
és záró időpontját. Előfordul, hogy egy-egy önértékelés
befejezése csúszik, azonban minden önértékelést le tudtunk
zárni.
Külső szakmai ellenőrzésre a nevelési év során nem került sor,
a minősítések terv szerint, online, és zavartalanul valósultak
meg.
A belső és külső továbbképzések tervezettek, a megvalósítást
elsősorban egy-egy külső képzés indításának elmaradása
akadályozta.
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Ssz
6.

Kulcsterület
Gyermekek
fejlettségállapotának nyomon
követése, értékelése

7.
Partnerek igény és
elégedettség mérése

8.
Infrastruktúra működtetése
9.
Dolgozók felvételének és
elbocsátásának követelményei,
eljárása
10.

Rövid szöveges értékelés
A mérőeszközzel és a folyamattal a kollégák tisztában vannak.

£ Fejlesztendő: Határidők
betartása.

A folyamat szabályozott, a kivitelezést nehezíti, ha a kollégák
figyelmen kívül hagyják pl. az online kérdőíves felmérés
során a rendelkezésre álló időintervallumot.

£ Fejleszthető:
- Fegyelmezett részvétel.
- Szülők megfelelő és időben
történő tájékoztatása.
Kidolgozásra vár a gyermeki igény-, és elégedettségmérő -"Fejlesztési irány: gyermeki
eszköz.
igény
és
elégedettségmérő
eszköz.
£ Fejlesztendő:
- Írásban
történő
szabályozásának
áttekintése, korrekciója.
A folyamat írásban kevésbé szabályozott, azonban az Sajnos az egyre súlyosabb
intézményvezető
koordinálásával,
a
telephely-vezetők pedagógushiány kevésbé teszi
bevonódásának biztosításával valósul meg.
lehetővé,
hogy
speciális
elvárásokkal legyünk az új
dolgozók irányában.
A folyamat szabályozása hiányos.
-"Fejlesztési irány:

Tehetséggondozás

11.

Megjegyzés

„A fejlesztő foglalkozások megtartása az óvodapedagógus
felelőssége is!”
Felzárkóztatás
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Fejlesztendő:
- Folyamat szabályozása a
tehetségfejlesztő
kollégák
bevonásával.
£ Fejlesztendő:
- Szükség szerint a
pedagógusok
együttműködésének javítása,
- A fejlesztő kollégákkal való
kapcsolattartás
szabályozása.

Ssz

Kulcsterület

12.
Szülői igényekre alapozott
szolgáltatások
13.

14.

Szabadidős tevékenységek,
óvodai rendezvények
Óvodán kívüli óvodai nevelés

15. A GDPR-nak megfelelő
adatkezelési protokoll
működtetése

Rövid szöveges értékelés
A pandémia okán sajnos csak kevés szolgáltatás valósulhatott
meg.

Megjegyzés
Fejlesztendő:
- Folyamatszabályozás.
A szolgáltatásokon részt
vevő gyermekek nyomon
követése.

PP és Munkatervi szinten szabályozott.

A PP 1. sz. Függelékében részletesen szabályozott.

-

Az óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok
nyilvántartása megfelelő.

A Fejlesztendő: Nyilatkozatok
időben történő beszerzése.
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2. sz. Melléklet

VEZETŐI ONERTEKELES - ÖSSZEGZŐ ERTEKELES
__

r

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

(1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

KATINSZKI FERENCNE

intézményvezető

2021-2022
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1. Az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása

1.

2.
3.

4.

5.

Tevékenységek értékelése
Aktív részvétel a Pedagógiai Programban megjelenő
tanulási eredmények javítására vonatkozó célok és
feladatok
meghatározásában,
együttműködés
munkatársaival a célok elérésében.
A mérési, értékelési eredmények elemzése, a levont
tanulságok beépítése a nevelési/tanulási folyamatba.
A fejlesztő jellegű értékelés alapelveinek rögzítése a
Pedagógiai
Programban,
a
fejlesztő
célú
visszajelzések beépülése a pedagógiai kultúrába.
Az éves nevelési, tanulási ütemterv, a tevékenységi
terv összhangjának megvalósulása, a gyermeki
fejlődés biztosítása.
A differenciálás és az adaptív nevelés/tanítás
gyakorlatának megvalósulása az intézményben.

Kiemelkedő
x

Megfelelő

Fejleszthető

x

-

-

x

x

x
Fejlesztési terv készül:
A pedagógusok és a pedagógiai munkát
segítők tudatos megsegítése a
BTMN és SNI gyermekek nevelésében
A fejlesztő csoport tagjaival való
együttműködés
tárházának
további
bővítése,
különös
tekintettel
a
tehetségígéretes gyermekek fejlesztésére

A terület összegző értékelése
Katinszki Ferencné intézményvezető magas színvonalon biztosítja, hogy óvodánkban a tanulás és a tanítás a gyermeki teljesítmény
javulásához vezessen. A fejlődés elősegítése érdekében igyekszik megteremteni a visszajelzés és az értékelés kultúráját. Elvárása, hogy az
éves nevelési-tanulási ütemtervekben feltüntetett tevékenységek kielégítsék az intézmény minden egyes gyermekének igényét. Vezetői
munkájában törekszik egy befogadó tanulási környezet kialakítására.
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A terület részletes értékelése
Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy az adott értékrendet kövessék, és a hozzá
kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel éljék meg. A boldog óvodás évek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
pedagógusok a nevelés-tanulás-tanítás folyamatába illesztve a szabad játékhoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzésen és egyéb
tevékenységek során a gyermekek ismeret-, és tapasztalatszerzési lehetőségekhez jussanak. Támogatja és elvárja, hogy óvodapedagógusok
kezdeményezően együttműködjenek egymással, valamint a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és a szülőkkel.
A mérési, értékelési eredmények beépülnek a nevelési-tanulási-tanítási folyamatba. Az éves értékelések informatív tartalmai között számszerű adatokkal alátámasztva - kerülnek bemutatásra a nevelési év során elvégzett mérések és azok eredményei, valamint a megelőző évek
eredményeivel való összehasonlítás. Az Éves Munkatervek minden esetben a megelőző év mérési eredményeire és tapasztalataira épülnek,
mely a tervezési és értékelési dokumentumokban következetesen jelenik meg, így nyomon követhető.
A 2020-2021. nevelési évben minden családot érintetten felmérés készült a pandémia ideje alatt bevezetett óvodán kívüli óvodai nevelésről, az
online kapcsolattartásról, valamint az információ áramlásáról. Összességében pozitív visszajelzések érkeztek, a szülők javaslatai pedig
beépültek a következő nevelési év gyakorlatába.
Mérhetők az eredményesség biztosítása, valamint a gyermeki eredmények javítása érdekében tett lépései, melyek közül kiemelést
érdemlő az évek során kifejlesztett gyermeki fejlődést nyomon követő eszköz kidolgozásának és tökéletesítésének szorgalmazása, a tárgyi és
személyi feltételek folyamatos javítása, a továbbképzésekre való ösztönzése és támogatása, valamint a családokkal való együttműködés és
kommunikáció érdekében tett lépései. A pandémia okozta nehézségek ellenére is egyik legfontosabb törekvése volt a nevelés-fejlesztés során a
személyiség- és közösségfejlesztés megfelelő kereteinek biztosítása.
A Mód-Szer-Tár Oktatásszervező és Tanácsadó Bt. társszerzőjeként országos viszonylatban is úttörő szerepet vállaltaz óvodán kívüli
óvodai nevelés bevezetését és működtetését támogató szakmai-módszertani dokumentum kidolgozásában, ezt követően pedig annak
intézményi adaptációjában és bevezetésében: ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ. ÓVODÁN KÍVÜLI ÓVODAI NEVELÉS MEGSZERVEZÉSE
A KORONAVÍRUS- JÁRVÁNY IDEJÉN. HOME OFFICE Brunszvik Teréz Budavári Óvodák. 2020.
Vezetési programjában is tetten érhető a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás. Munkája során előtérbe helyezi a fejlesztő, támogató
értékelési formát, melynek révén igyekszik megerősíteni munkatársai cselekedeteit, és a továbbfejlődés érdekében tudatosítja az intézmény előtt
álló célokat és feladatokat.
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A felzárkóztatást kiemelt feladatának tekinti és mindent megtesz annak érdekében, hogy a lemaradó gyermekek személyre szólóan,
tervszerűen, és rendszeresen kapjanak segítséget. A tanult ismeretek intézményi szintű kamatoztatására számítva a tehetség
kibontakoztatásához három kolléga tehetségfejlesztő szakvizsgát nyújtó képzésben való részvételét biztosította.

*

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tevékenységek értékelése
A jogszabályváltozások figyelemmel kísérésének, az
alkalmazottak tájékoztatásának folyamatossága.
Az érintettek több csatornán és hatékonyan működő
tájékoztatása.
Az intézményi erőforrások rendszeres elemzése és
hatékony felhasználása.
Az
intézményi
működés
nyilvánosságának
biztosítása
a
jogszabályoknak
megfelelően,
többcsatornás kommunikáció alkalmazása.
Az
intézményi
folyamatok,
döntések
átláthatóságának biztosítása.
Az
intézményi
célok
elérését
támogató
kapcsolatrendszer hatékony működtetése.

Kiemelkedő
x

Megfelelő
-

Fejleszthető
-

x

-

-

x

-

-

-

-

x

x

x
Fejlesztési terv készül:
A családokkal való kapcsolattartás
lehetőségeinek
bővítése,
és
a
kapcsolattartás további finomítása az
online térben.
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A terület összegző értékelése
Vezetőtársainak bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve kezeli az
intézmény humán, infrastrukturális és szervezeti erőforrásait. Nagyon fontos számára az intézmény arculata, és arra törekszik, hogy
munkatársaival együtt a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákról pozitív képet alakítson ki. A belső és a külső partnereket bevonó
kommunikációt alkalmazva, a szabályozó rendszer irányelveit betartva irányítja, és átláthatóan menedzseli az intézményi
munkafolyamatokat.

A terület részletes értékelése
A munkatársak közötti szakmai együttműködést a pedagógiai tevékenységével kapcsolatos céljainak és feladatainak meghatározása és
megvalósítása során a kulcselemek közé sorolja. A szakmai munkaközösségek és a különböző munkacsoportok - bevonva a pedagógiai munkát
segítő kollégákat is - részt vesznek a nevelőmunka módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban. A tervszerűen kialakított és
hatékonyan működő kommunikációs rendszert megítélése szerint a közeljövőben még tovább lehet finomítani, javítani.
Elkötelezett az intézmény iránt. A megfelelő szakemberekkel képes konstruktívan együttműködni, tudását hatékonyan adja tovább
kollégáinak, melynek során gyors, naprakész és pontos.
Az Éves Munkatervnek megfelelően közvetítik az érintettek számára az aktuális feladatokat. A pontos feladatmeghatározások, a
felelősök kijelöltsége és a határidők az egyének, valamint az egyes intézményi csoportok számára is követhetővé teszik a célokhoz kapcsolódó
feladatokat, melyekről „Szakmai eseménynaptár” formájában minden kolléga havi rendszerességgel is megerősítést, tájékoztatást kap.
Tudatos lépéseket tesz annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés szempontjai az erőforrások hatékony felhasználásában
hangsúlyosan megjelenjenek. Prioritást jelentő feladatként jelöli meg a továbbképzési tartalmak sorában a környezeti nevelésben gyökeredző
fenntarthatóság pedagógiája témakör beépítését, nevelőtestületi tanácskozások témái között pedig a fenntartható fejlődést, és törekvése, hogy az
általunk nevelt gyermekekre legyenek hatással a fenntartható jövőre nézve fontosnak ítélt értékek és a megfelelő magatartási formák.
Támogatja és ösztönzi a Toldy Ferenc utcai Zöld Óvoda telephelyünk státuszának mindenkori megerősítését, és a programhoz további
telephelyek csatlakozását.
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3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Tevékenységek értékelése

Kiemelkedő

Megfelelő

Fejleszthető

"

-

-

-

"

-

1.

A vezetői pályázat jövőképe és a pedagógiai
programban megfogalmazott alapelvek, célok
összhangjának megvalósulása.

x

2.

A változásokra való hatékony intézményvezetői
reagálás.

x

3.

Az intézmény stratégiai és operatív szempontból
fejlesztésre
szoruló
területeinek
rendszeres
beazonosítása.

x

4.

Az intézményi stratégiai célok elérésének hatékony
irányítása.

x

-

-

5.

A változásokra, innovációra nyitott intézményi
környezet megteremtése.

x

-

-

A terület összegző értékelése
Katinszki Ferencné intézményvezető az óvodaügy, valamint a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vonatkozásában egyaránt a szakma, a
Fenntartó és a szülők közös értékekein alapuló jövőképet képvisel. amelynek célja az aktuális gyakorlat és a gyermeki eredmények javítása.
Mindennapi tevékenysége olyan stratégiát követ, amely az intézményi célok eléréséhez — bár olykor a körülmények kedvezőtlen alakulása
miatt nehézséget jelent, mégis - mindenki számára megvalósítható lépéseket kínál. Az óvoda céljainak eléréséhez az elmúlt időszakban
meghatározó stratégiai lépéseket tett. A változás kihívásokkal teli folyamatát megérti, és azokra konstruktívan reagál. Folyamatosan
törekszik a változásokra nyitott környezet megteremtésére, és igyekszik konstruktív kapcsolatot létesíteni a változásban érintett szereplőkkel.
Törekvése, hogy megossza a vezetést vezetőtársaival, a fejlesztést a saját és a mások képességeibe vetett bizalomra alapozza.
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A terület részletes értékelése
Vezetési programjában megfogalmazott jövőképe összhangban van a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Pedagógiai Programjának
céljaival: Pedagógustársai körében szorgalmazza, és bátorítja a gyorsan változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges
tulajdonságok kialakulását, mint például: - szembesülni a változással és előidézni azt, - kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni, - rátalálni a
problémákra és megoldani őket, - kreatívnak, fantáziadúsnak és ötletesnek lenni, - érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és
környezetünk problémái iránt.
Az intézményt érintő kihívásokra mindig érzékenyen és rugalmasan reagál. Elkötelezett az óvoda és az óvodapedagógia irányában, így a
kihívásokat és változásokat munkája és beosztása természetes velejárójaként éli meg. Célja, hogy ezeket a kollégáival is megértesse, minél
szélesebb körben elfogadtassa a kitűzött feladatok eredményes elvégzése érdekében.
Az azonnali döntést igénylő feladatok tekintetében az érintett telephely vezetőjével történő konzultálást követően hozza meg a döntést. Más
esetekben a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok által számít a kollégák bevonódására a megoldások és tervek kidolgozásá ban, a
döntések előkészítésében. Olykor erőt próbáló kihívások elé állította a pandémia, mely megkívánta a pontos tájékozottságot és naprakészséget.
A dolgozói kör irányába többnyire vezetői utasítások formájában, a vezetés tagjai számára pedig a lehetőségek függvényében élő szóban
(telefonon vagy személyesen) juttatta el a szükséges információkat.
A fluktuáció, valamint az intézménybe is begyűrűző pedagógus hiány kezelése szintén komoly kihívást jelentett (és jelent ma i s), melynek
megoldásában a Fenntartó támogatását kérte és kapta meg.
A változtatást és annak szükségességét, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja a kollégákkal és a felmerülő kérdésekre
mindig igyekszik a válaszadással. Rugalmasan és gyorsan reagált a jogszabályi változásokra: köztük a tankötelezettségi törvény változásaira,
valamint a járványhelyzet kihívásaira. Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani, és ha az eredmények jelentősen eltérnek a
kitűzött tervtől, hatékony a korrekció azonnali megtételében is. Elvárás részéről, hogy kollégáitól minden fontosnak ítélt változásról a
legrövidebb időn belül tájékoztatást kapjon, mert csak így tud megfelelően felkészülni a változások gyors és hatékony kezelésére. A kollégákat
korrekt okfeltárásra alapozott intézkedések megtételére sarkallja, melyet hiteles magatartásával is képviselve tevékeny részt vállal az egyes
gyermekeket/családokat ért változások kezelésében, gyakran vesz részt esetmegbeszéléseken, problémafeltáró és megoldási utakat kereső
megbeszéléseken.

Az utóbbi időszak kihívásainak is megfelelve még inkább előtérbe helyezi a fenntartható fejlődés szempontjait például az erőforrások hatékony
felhasználásában. Az óvodánkat is érintő óvodapedagógus hiány, valamint a különleges bánásmódot igénylők számának emelkedése késztette
arra, hogy a pedagógiai munkát segítők létszámának emelését kérje a fenntartótól, melynek eredményeként jelenleg 3 fő óvodapszichológus, 3
fő gyógypedagógus, két-két csoportonként pedagógiai asszisztens segítheti a pedagógusok munkáját, javítva ezzel a differenciált fejlesztés
lehetőségeit. Az intézményközi pedagógiai munkát szakmai közösségek működtetésével biztosítja (munkaközösségek, munkacsoportok,
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önértékelési csoportok, nyitott hospitálási lehetőségek, stb.). Évek óta intézményfejlesztő munkatárs támogatásával biztosítja a szervezet
működését.
Az elmúlt időszak legnagyobb innovációjaként a pandémiás helyzet okozta lezárások alatt sikeresen bevezetett és megvalósított óvodán
kívüli óvodai nevelés, valamint a pandémia miatt gyakran változó és olykor ellentmondásos körülmények között az intézmény jogszerű
működtetése állt/áll. Az SNI és BTMN gyermekek nevelését segítendő, reményekkel teli befogadója volt az intézmény legújabb pedagógiai
innovációjának, mely a Budavári Önkormányzat támogatásával 2020-ban indul. A SZITAKÖTŐ kora gyerekkori inkluzív nevelést -tanítást
segítő program komplex képzésnek indult az intézmény dolgozói, a szülők és a gyermekek részére, megvalósítását azonban a pandémia
időszaka, valamint a szülők mérsékelt érdeklődése csak részben tette lehetővé.

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása
Tevékenységek értékelése

Kiemelkedő

Megfelelő

Fejleszthető

1.

A vezetési feladatok megosztása, a döntési és
hatásköri jogok egyértelmű meghatározása.

x

-

-

2.

A humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében
való aktív vezetői részvétel.

x

-

-

3.

A munkatársak erősségeire építő, személyes
szakmai fejlődésüket elősegítő intézményvezetői
motiválás.

x

-

-

4.

Aktív vezetői jelenlét az intézményen belüli
szakmai együttműködések kezdeményezésében,
szervezésében.

x

-

-

5.

Az intézmény Pedagógiai Programjával és az
óvodapedagógusok
szakmai
céljainak

x

-

-
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figyelembevételével összeállított
program és beiskolázási terv.

továbbképzési

6.

A nevelőtestület aktív részvételének biztosítása az
intézményi döntéshozatali folyamatokban.

x

-

-

7.

A munkavégzést támogató pozitív
támogató szervezeti kultúra biztosítása.

x

-

-

klíma

és

A terület összegző értékelése
Katinszki Ferencné azok közé az inspiráló vezetők közé sorolható, aki ösztönzi kollégáit, valamint támogatja őket abban, hogy pozitívan
álljanak a köznevelésben megjelenő kihívások elé. A vezetést igyekszik megosztani vezetőtársaival, e törekvésének azonban olykor komoly
gátat szab az a tény, hogy a telephelyvezető kollégák csoportos óvodapedagógusi feladatokat is ellátnak. Támogatja a hatékony
csapatmunkát, melynek során koordinál, és azokban részt is vesz (nevelőtestületi tanácskozások, csapatépítő, szervezett szabadidős
tevékenységek, stb. szervezése).
Lehetőség szerint igyekszik biztosítani, hogy a munkatársak az igényeiknek és a velük szemben támasztott követelményeknek megfelelő
szakmai továbbképzésben részesüljenek, ugyanakkor a pedagógiai gyakorlatuk fejlesztésének érdekében a telephelyi könyvtárak
bővítéséhez könyvvásárlási lehetőség biztosításával ösztönzi a szakirodalom kritikus olvasását és annak gyakorlatba építését.
Az utóbbi időszakban — feltehetően a társadalmi változások és a pandémia okán is - megszaporodtak az olyan jellegű döntéseket hozó
alkalmak, melyek során mások szempontjait, valamint a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből adódó nézőpontokat figyelembe
véve kényszerült számos probléma és konfliktus megoldására. Törekszik az elfogadó, pozitív környezet kialakítására és biztosítására, a
tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, támogató munkahelyi kultúra kialakítására, betartva az erkölcsi és etikai
normákat mások vezetése közben.

A terület részletes értékelése
Az intézményekkel szembeni szakmai elvárásoknak is megfelelve az intézményvezetés évente az Értékelési szabályzatban rögzített
teljesítményértékelési szempontok szerint a teljes dolgozói kör tagjai, ötévente pedig az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával a
pedagógusok számára ad visszajelzést a munkájukkal kapcsolatban. Az intézményvezető az önértékelések kapcsán az érintett pedagógusok
vonatkozásában saját, és az értékelő csoport tapasztalatain túl a kollégák és a szülők elvárásait és igényeit is érzékeli.
A pedagógusok visszajelzései szerint intézményvezetőnk fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését, melyeket elsősorban a célzott
belső és külső továbbképzésekkel segíti.
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A különböző intézményi dokumentumokban az intézményben működő szakmai csoportok munkája dominanciával jelenik meg.
Mind a tervezés, mind pedig az értékelés során meghatározók a különböző szakmai csoportok tevékenységei, melyek egyben a tudásátadás
jelentős színtereiként is funkcionálnak. Az óvodában működő összesen kilenc szakmai munkaközösség mindegyike saját profillal és munkaterv
szerint dolgozik oly módon, hogy foglalkozásaikba beintegrálják az adott nevelési év kiemelt céljait és feladatait. A vezető fontosnak tartja és
elősegíti a pedagógusok szakmai együttműködését. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek,
melyek munkáját és eredményeit több csatornán is igyekszik figyelemmel kísérni. Évente egy alkalommal kibővített vezetői körben valamennyi
szakmai munkaközösség vezetője a félévi munkáról szóban, majd a nevelési év végén írásban is beszámol. Kezdeményező a tekintetben, hogy
az intézményen belül mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek közötti együttműködés harmonikus, konfliktusmentes és önzetlen legyen.
Alapos felkészültségével képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a célok irányába. Szociális érzékenységét
támasztja alá a karácsonyi adománygyűjtés intézményi hagyomány megteremtése, melynek elsődleges célja a gyermekek szociális
kompetenciáinak fejlesztése. Ugyancsak fontosnak tartja és elismeri a felnőttek közösségért végzett önkéntes tevékenységét, munkáját, melyre
a pandémia okán több ízben is sor került.
5. A vezetői kompetenciák fejlesztése
Tevékenységek értékelése

Kiemelkedő

Megfelelő

Fejleszthető

1.

Erősségeinek
és
fejleszthető
területeinek
önértékeléssel
történő
rendszeres
meghatározása,
vezetői
munkájának kritikus szemlélése.

x

2.

Vezetői hatékonyságának fejlesztése
érdekében mutatott elkötelezettség.

x

-

-

3.

A
vezetési
program
időarányos
megvalósulásának folyamatos nyomon
követése, felülvizsgálata.

x

-

-
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A terület összegző értékelése
Saját személyiségére, viselkedésére, cselekedeteire folyamatosan és kritikusan reflektál, és ha szükségesnek látja, felülvizsgálja döntéseit.
Vezetői munkája során tudatosan fejleszti személyközi kapcsolatait, azonban a szerteágazó vezetői teendői miatt — sajnálatára - kevesebb
időt tud a kollégái körében tölteni, mint azt szeretné. Elsősorban szakmai kapcsolatai, ön-, és továbbképzés, valamint az internet nyújtotta
lehetőségek révén igyekszik folyamatosan naprakész szakmai ismeretekkel rendelkezni. Gyorsan felismeri az óvodai neveléshez kötődő
erkölcsi és etikai körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait, és elfogadja a vezetéssel járó felelősséget. A kollégák és szülők
körébenvalamint az intézmény képviseletében is hatékonyan kommunikál, mélyen elkötelezett a gyermekek nevelése, tanítása, az
óvodapedagógusok képzése és önmaga fejlesztése iránt.___________________________________________________________________________

A terület részletes értékelése
Katinszki Ferencné közel harminc éve lát el vezetői feladatokat. Erősségei az elmúlt évek során az összesen három alkalommal
lebonyolított vezetői önértékelés, valamint a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés során beazonosításra kerültek. Vezetői
munkásságának utolsó harmadában a társadalmi-gazdasági változások az élet minden területére, így az óvoda életére és működésére is hatást
gyakoroltak. A köznevelés törvényi/jogszabályi háttere folyamatos és lényeges változásokon ment keresztül, melyeket a pandémia új
feladatokkal terhelt időszaka követett. Meg kellett tapasztalnia, hogy a mai világban egyetlen állandóság létezik, az pedig a változás. Ennek
tudatában még inkább fontosnak ítélte, hogy a munkáját kötelességtudat, elhivatottság, felelősségvállalás és igényesség jellemezze.
Folyamatosan magas elvárásokat támaszt önmagával szemben, a szakma és a vezetés irányában mélyen elkötelezett.
Szilárd értékrenddel rendelkezik, ugyanakkor nyitott és befogadó minden olyan új módszer és lehetőség iránt, amely a gyermekek érdekeit
szolgálhatja. Személyes tulajdonságai között említést érdemlő, hogy népszerűtlen dolgok esetén is kész a kiállásra. A munkahelyi közösség
irányítása során a becsületes és nyílt visszajelzést szorgalmazza.

Kedves Ildikó!
Az óvodához és a hivatásodhoz való hozzáállásod példaértékű, mely szavakkal nehezen írható le. Nevelőközösségünk nevében
köszönjük az elmúlt öt év során végzett kimagasló vezetői munkádat! Büszkék vagyunk Rád, és örömmel tölt el bennünket, hogy
ilyen motivált, elkötelezett és értékteremtő vezetője vagy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodánknak!
További munkádhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Minőséggondozó - Önértékelési
szakmai munkaközösség

Budapest, 2022.05.31.
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Beszámoló
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülés

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés tárgyalásra
alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Németh Mónika
jegyző

dr Németh Mónika
jegyző

dr Németh Mónika
jegyző

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. § (3) bekezdés f)
pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal
vagy Hivatal) szervezeti egységeinek vezetői elkészítették a 2021. évi tevékenységükről szóló
beszámolókat, melyek alapján készült a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló egységes szakmai
beszámoló.
Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselő-testület és Bizottságai együttműködését és a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak 2021. évi munkáját!

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező beszámoló megtárgyalására, és a
határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Beszámoló Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Budapest, 2022. szeptember,,...."

3. Az előterjesztés melléklete(i)1
1

melléklet: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2021
tevékenységéről szóló beszámoló

évi

2

Beszámoló
Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal
2021. évi tevékenységéről

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

I.

A Polgármesteri Hivatal működésének általános áttekintése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában. Az Mötv. szerint a polgármester irányítja a jegyző pedig vezeti a
képviselő-testület hivatalát.
Az Mötv. 81.§ (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek
a hivatal tevékenységéről.
A 2021. év több szempontból is rendkívüli volt a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) életében. A pandémiás
szabályozás megváltozásával 2021. június 15. napjától ismét ülésezhetett a képviselő-testület,
ezért a hivatali munkát is át kellett ennek megfelelően szervezni, ugyanis az addigi
polgármesteri döntéselökészítést felváltotta a testületi és bizottsági döntések előkészítése.
Jelenős változást hozott a Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottságát érintően a
Hivatal SZMSZ-ének szeptemberi elfogadása.
A módosítás egységesítette a szervezeti egységek elnevezését, valamennyi önálló szervezeti
egység iroda elnevezést kapott. Csoportok csak önálló szervezeti egységen belül kerülnek
kialakításra. A Jegyzői Referatúra elnevezése Jegyzői Irodára módosult. A Jegyzői Irodán belül
négy csoport került kialakításra: Jogi Csoport, Szervezési Csoport, Iratkezelési Csoport,
valamint Üzemeltetési és Informatikai Csoport elnevezéssel.
A Jegyzői Irodán belül külön szervezeti egységként került kialakításra a Jogi Csoport, amely a
Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó törvényességi és jogi feladatok koncentrált
feladatellátását biztosítja. Az Üzemeltetési és Informatikai Csoport a Polgármesteri Hivatal
informatikai rendszerének működtetése mellett a Hivatal épületének üzemeltetéséhez,
működéséhez kapcsolódó gondnoki feladatokat is ellátja, ami ezidáig széttagolton jelent meg
az egyes szervezeti egységek feladatai között.
Az Adócsoport és a Népjóléti Csoport az SZMSZ módosítást követően irodaként működik és
utóbbi esetében a megnevezésben is megjelenik az Iroda intézménytámogató tevékenysége.
A Gazdasági Irodán belül két csoport került létrehozásra. A Számviteli Csoport közvetlen
irodavezetői irányítással működik, a Költségvetési Csoportot pedig csoportvezető irányítja.
A Műszaki Iroda elnevezése Vagyonhasznosítási Irodára módosult, megteremtve ezzel az
elnevezés és a ténylegesen ellátott feladatkör közötti összhangot.
A Polgármesteri Hivatal vezetésében 2021. évben több, a szervezet működésére kiemelkedő
hatást gyakorló személyi változás történt. A jegyzői feladatokat dr. Tarjányi Tamás, dr. Kóródi-
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Juhász Zsolt és dr. Németh Mónika látta el. Új vezető irányította februártól a Gazdasági és
júniustól a Vagyonhasznosítási Irodát (volt Műszaki Iroda).
A Polgármesteri Hivatal munkatársai az első félévben £63 polgármesteri, a második félévben
273 képviselő-testületi határozatot megalapozó előterjesztés készítését végezték, vagy
működtek közre az előterjesztés előkészítésében.
A 2021. évben a Polgármesteri Hivatal összesen 33 db. rendeletet készített elő, melyek közül
témája szerint kiemelkedik a szociális, a közterület, a parkolási és az adó rendelet módosítása,
illetve az új átláthatósági és közművelődési rendelet előkészítése.
2021. év őszén jelentős adatfeltöltés történ az Önkormányzat honlapján a közérdekű adatok
nyilvánosságára és az önkormányzati átláthatósági rendeletnek való megfelelés érdekében.
A 2021. évben két gazdasági társaság (Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft, Budavári
Kulturális Nonprofit Kft.) alapításának előkészítésében vett részt a Hivatal. A Budavári
Kulturális Nonprofit Kft. alapításával párhuzamosan intézmény megszüntetésre is sor került.
A 2021. év kiemelkedő beruházása volt a Márai Művelődési Ház Krisztina krt. 1. szám alatti
épületének átalakítása.
Az év során 11 038 hatósági döntést készítettek elő a Hivatal munkatársai, melyből 5865 db.
államigazgatási hatósági, 5173 db önkormányzati hatósági ügyben keletkezett.
A Hivatalban az iktatott ügyiratok száma: 25168 db főszám és 58883 db alszám.
A Polgármesteri Hivatal működési folyamatai szabályozottságának javítás érdekében 2021.
évben megkezdődött a belső utasítások felülvizsgálata, aktualizálása és a szabályozatlan
területre új szabályzatok készítése.
A Polgármesteri Hivatal működését érintő jelentősebb fejlesztések: új számviteli szoftver
beszerzése a szociális és a testületi előterjesztések készítését támogató rendszerek
alkalmazásának megkezdése. A Kapisztrán tér 1. szám alatti irattár korszerűsítése, 2 db
gépjármű és 4 db elektromos motor beszerzése.
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II.

Egyes szakmai szervezeti egységek beszámolója

1.

Jegyzői Iroda

1.1 Jogi Csoport
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

2021. év októberi, napjától az PH SZMSZ hatálybalépésének napjával jött létre a Jogi Csoport.
Azt megelőzően a Csoport jogász és személyügyi munkatársai a Jegyzői Referatúra keretein
belül dolgoztak, mely szakiroda vezetője a Jegyző volt.
A Jogi Csoport vezetője az aljegyző, mely álláshely 2021. évben betöltetlen volt. A Jogi Csoport
4, majd november hónaptól 5 fő jogásszal és 2 fő személyügyi munkatárssal működött.
II.

A Jogi Csoport főbb feladatai

A Jegyzői Irodán belül működő Jogi Csoportot az aljegyző vezeti, a Csoport főbb feladatai:
• a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
• igény esetén állásfoglalás kialakítása a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
részéről a jogértelmezést igénylő kérdésekben,
• közreműködik a bizottságok működéséhez kapcsolódó jegyzői törvényességi feladatok
ellátásában,
• véleményezi a normatív utasítások tervezetét, feladatköréhez kapcsolódóan normatív
utasításokat készít elő,
• vezeti a közérdekű adatigénylések nyilvántartását,
• döntésre előkészíti a Polgármester, a Jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok
gyakorlásával összefüggő ügyeket, a munkaügyi, a személyügyi, a nyilvántartási, az
adatközlési és az oktatás-szervezési feladatokat lát el,
• lefolytatja a Jegyző társasházak törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó
eljárásokat.
III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

> A Jogi Csoport a 2021. október 1. és 2021. december 31. közötti időszakban 106
képviselő-testületi és összesen 247 bizottsági előterjesztés előzetes törvényességi
ellenőrzését látta el, illetve feladatkörében előterjesztéseket készített. Mindemellett 30
bizottsági ülésen működött aktívan közre a bizottságok működéséhez kapcsolódó
jegyzői törvényességi feladatok ellátásában.
> A Jogi
Csoport a 2021. évben elvégezte a Képviselő-testület elé terjesztett
rendeletekhez kapcsolódó kodifikációs feladatokat és a Képviselő-testület elfogadását
követően a rendelet kihirdetését, valamint a módosítással érintett rendeletek egységes
szerkezetű szövegének előkészítését követően közzétette azokat a Nemzeti
Jogszabálytár felületén.
> A Jogi Csoport készíti a képviselő-testületi előterjesztések közül a gazdasági
társaságokkal, a támogatásokkal, a testületi, az intézményi és a gazdasági
társaságokkal kapcsolatos személyi kérdéseket érintő előterjesztéseket.
> A Jogi Csoport munkatársai részt vettek közjogi szervezetszabályozó eszközök
elkészítésében és a hatályba lépett jogszabályokra tekintettel módosították a már
hatályban lévőket is (2021. október 1-től kezdődően 12 db jegyzői utasítás és 1 db
e

>
>

>

>

>

>

>

polgármesteri utasítás előkészítésében és megszerkesztésében vettek részt, továbbá
megkezdték az előző évek utasításainak felülvizsgálatát és megalkották az utasítások
nyilvántartását is.)
A Jogi Csoport jogászai közreműködtek a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. és az
Önkormányzat között kötendő megállapodások előkészítésében.
A Jogi Csoport az Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/S021.
(VI.14.)
önkormányzati
rendeletében
foglaltak alapján
előkészítette
a
www.kozadat budavar.hu közadat-kereső kialakítását, részt vett az adatfeltöltésben,
és folyamatosan figyelemmel kísérte azt a hatályos jogszabályok alapján.
A Jogi Csoport figyelemmel kísérte az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
alapján kialakított hivatali adatkezelést is, valamint a belső nyilvántartások vezetését
és kezelését, illetve közreműködött a közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek válaszainak előkészítéseit.
A Jogi Csoport közreműködött továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó társasházak feletti
törvényességi felügyeleti eljárások lefolytatásában. Ennek keretében a Hivatal
Jegyzőjéhez intézett I. kerületi lakosok kérelmét megvizsgálta és szükség szerint
felügyeleti eljárást készített elő és folytatott le, valamint a Budapest Főváros
Kormányhivatala kijelölése által más kerületi lakosok társasházak feletti törvényességi
felügyeleti eljárásait is lefolytatta. A 2021. év során összesen 55 db társasházi
törvényességi felügyeleti kérelem érkezett be.
A Jogi Csoport az Önkormányzat és a Hivatal társosztályainak jogi támogatást nyújtott
a közigazgatási eljárások lefolytatása során, valamint közreműködött minden eseti
jellegű feladat jogi kérdéseinek megválaszolásában. Ezen túl jogilag véleményezte és
ellenőrizte az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket, a tulajdonosi
hozzájárulásokat és egyéb iratokat. A szerződés-tervezetek jogi véleményezése során
kiemelten figyelmet fordított a mindenkor hatályos beszerzési és kötelezettségvállalási
eljárásrendekre, valamint a belső szabályzatok, utasítások rendelkezéseire. Az
Önkormányzat és a Hivatal átlátható működése érdekében a Jogi Csoport koordinálta
a szerződések nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat.
A Jogi Csoport feladatkörét érintően beszerzési eljárásokat folytatott le a belső
szabályzatok alapján, amely során az ajánlati felhívást, a kiértékelést és a nyertes
ajánlattevővel kötött szerződést előkészítette, vagy jogilag véleményezte.
Továbbá cél, hogy a csoporton belül 1 fő kolléga koodifikációs szakjogászi végzettséget
szerezzen, ezzel is támogatva a jogszabályalkotási folyamatokat.

1.2. Iratkezelési Csoport
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

Az Iratkezelési Csoport 5 fővel látja el feladatait, illetve 1 kolléganő megbízási szerződéssel
segíti a csoport munkáját. 2021. év tavaszán az irattáros kolléga nyugdíjba ment, csak év végén
sikerült feltölteni az üres álláshelyet.
II.

•
•
•

Iratkezelési csoport főbb feladatai

ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat,
ellátja a beérkező papíralapú és elektronikus iratok érkeztetésével és iktatásával
kapcsolatos feladatokat,
ellátja a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódó feladatokat,
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•

•
•

III.

>

>

>

>

>

>

>

vezeti a hivatali hitelesítő eszközök nyilvántartását, valamint ellátja a hivatalos iratokat
érintő másolatkészítéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési és koordinációs
feladatokat,
ellátja a hatósági statisztikai adatszolgáltatások előkészítésével és határidőre történő
továbbításával kapcsolatos feladatokat,
gondoskodik az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, évenkénti felülvizsgálatáról,
gondoskodik az irattárak működtetéséről, az iratok levéltári átadásáról, selejtezéséről,
illetve jogszerű megsemmisítéséről.
Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

£021-ben felülvizsgáltuk és módosítottuk a Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatát. A
módosításokat egyeztettük Budapest Főváros Levéltárával és Budapest Főváros
Kormányhivatalával. Az egyeztetési folyamat és jóváhagyás után év végén kihirdetésre
került az új szabályzat.
A polgármesteri hivatalban használt hitelesítő eszközök nyilvántartására új szabályzat
készült, ennek nyomán új nyilvántartási rendszert vezettünk be, mely használatával
nyomon követhető a bélyegzők útja a beszerzéstől a selejtezésig. A hivatalban már nem
használt, elavult bélyegzők selejtezésre kerültek.
A Polgármesteri Hivatalban lévő pince irattár korszerűsítése keretében új
szellőztetőrendszer került kiépítésre, amely biztosítja, hogy az ott tárolt nem
selejtezhető iratanyagok őrzése hosszú távon is biztonságos legyen. A felújítást
követően átfogó irattárrendezési, selejtezési munkák kezdődtek. Új irattári struktúra
került kialakításra, mely átlátható és könnyen kezelhető, segítve az iratok
visszakereshetőségét.
A Csoportvezető koordinálásával a Polgármesteri Hivatal a hatósági statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, mind a 2021. I., mind a II.
félévre vonatkozóan.
Hatósági ügyekben a hivatalban érintett ügyintézők az év során összesen 11.038
esetben hoztak döntést (határozat, végzés, stb.). Ebből 5.865 db volt az államigazgatási
hatósági ügyekben hozott döntések száma, az önkormányzati hatósági ügyekben hozott
döntések száma pedig 5.173 db volt.
A Hivatalban £021. évben 25 174 db főszám, és 58 915 db alszám iktatása történt meg,
ez 37%-os csökkenés az előző évi ügyiratforgalomhoz képest. A csökkenés oka a
gépjárműadó önkormányzatoktól való elvonása.
Az alábbi táblázat a 2021. évben iktatott iratok darabszámát tartalmazza szervezeti
egységekre lebontva:

Iroda
Jegyzői Iroda
Jogi Csoport
Iratkezelési Csoport
Szervezési Csoport
Üzemeltetési és Informatikai Csoport
Adóiroda
Főépítészi iroda

főszám
23
472
164
324
24
9568
153

alszám
69
1262
671
1419
41
16896
443
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Igazgatási Iroda
Gazdasági Iroda

1736
130

Közterület-felügyeleti Iroda

3960
3115

Szociális és Intézménytámogatási Iroda
Ügyfélszolgálati Iroda
Vagyonhasznosítási Iroda
Városüzemeltetési Iroda
Polgármesteri Kabinet
Összesen:

3341
1203
834
127
25174

8195
460
8186
8023
6155
3365
3108
622
58915

2021-ben a Polgármesteri Hivatalban szervlátogatást tett Budapest Főváros
Levéltára. A látogatás célja a folyamatban lévő iratselejtezés helyszíni ellenőrzése, a
selejtezésre elkülönített iratok megtekintése, valamint az iratkezeléssel kapcsolatos
kérdések megbeszélése, az elektronikus ügyintézés tapasztalatainak felmérése.
> A selejtezésre elkülönített iratok helyszíni megtekintése során megállapították, hogy
nem tartalmaznak maradandó értékű iratokat. Az irattárak bejárása után tett
megállapításuk az, hogy az iratok rendezett állapotban - salgó polcokon, tételszámok
szerint elkülönítve, többnyire savmentes irattároló dobozokban vannak elhelyezve.
Szabálytalanságot nem találtak.
> A 2021. évben a pince irattárunkban elkezdett átfogó irattárrendezést és iratselejtezést
2022-ben is folytatjuk - kiterjesztve a többi irattári helyiségre - optimalizálva ezzel
irattáraink kihasználtságát.
> Nagy hangsúlyt fektetünk az iratkezelési szoftver frissítései után a kollégák
tájékoztatására, illetve szükség szerinti oktatására.
>

1.3. Üzemeltetési és Informatikai Csoport
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

Az Üzemeltetési és Informatikai Csoport a PH SZMSZ 2021. évi szeptemberi
módosításával jött létre mint önálló szervezeti egység. A szervezeti egység folyamatos
létszámproblémával küzd, a jelenlegi munkaerőpiaci körülmények között megfelelő
képzettségű és hozzáállású munkatársat nagyon nehéz találni, igy a feladatokat a
szervezeti egység helyettesítéssel oldja meg.
II.

•

•
•
•
•

III.

A szervezeti egység főbb feladatai

biztosítja az informatikai hardver és szoftver-környezet folyamatos rendelkezésre
állását, számítógépes infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési, pótlási, felújítási,
védelmi feladatokat lát el,
üzemelteti a Képviselő-testület munkájához szükséges szavazási-, ügyviteli-,
kamerarendszert, rögzítést és élő adás közvetítést,
felügyeli az adattárolás biztonságát, adatmentéseket hajt végre, biztonsági
mentéseket készít.
gondoskodik az elektronikus ügyintézés informatikai feltételeiről,
biztosítja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges tárgyi,
műszaki, technikai feltételeket, gépjármű- és épületüzemeltetési feladatokat lát el,III.
Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása
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> A Szervezeti egység részt vett a „budavar.hu" fejlesztésében, tesztelésében, hibák
javításában, akadálymentesítés fejlesztésében, a mobil eszközökön észlelt hibás
megjelenítés javításában, adatbázis javításokban, GDPR-hoz kapcsolódó hibák
elhárításában, új modulok lefejlesztésében és a testületi adatok integrációjában.
> Az Üzemeltetési és Informatikai Csoport koordinálásával megtörtént a telefonközpont
teljes cseréje, új készülékek beszerzése, konfigurálása, teljes körű üzemeltetése, a
WINSZOC rendszer bevezetése, folyamatos támogatása.
> A Szervezeti egység végezte az új web portál a „kozadat.budavar.hu" fejlesztését az
átláthatósági rendelet szerint, ezen belül szerződések, testületi anyagok kereshető
publikálása, gazdasági működési és szervezeti, működési adatok publikálása,
közbeszerzések, pályázatok, vagyonnyilatkozatok publikálása.
> Előkészítette és folyamatosan támogatja a Govcenter testületi anyagok előkészítését
segítő rendszer bevezetését, működtetését.
> Forrás SQL gazdasági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szerverüzemeltetés teljes
körű lebonyolítása: tervezés, installálás, paraméterezés, tesztelés, működés folyamatos
informatikai támogatása,
> Biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges eszközöket: laptopok, asztali gépek,
telefonok, egyéb irodai eszközök.
> Folyamatosan fejleszti a HOME OFFICE működtetéséhez szükséges felületeket.
> A Csoport további tervei között szerepel az elektronikus ügyintézés erősítése,
informatikai rendszerek fejlesztése, biztonságának növelése, belső folyamatok
gyorsítása, hibajavítás, belső felületek továbbfejlesztése.
1.4. Szervezési Csoport
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

A 2021. évben a csoport ügyrend szerinti létszáma nem változott, ugyanakkor folyamatosan
létszámproblémákkal küzdött. Testületi ügyintézői feladatokat bizonyos időszakokban a
csoportvezető egymagában látott el.
II.

•

•

•
•

A szervezeti egység főbb feladatai

a Szervezési Csoport főbb feladatkörei közé tartozik a Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete, valamint bizottságai működésének adminisztrációs és technikai
segítése, illetve a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének törvényességi,
adminisztrációs és technikai segítése, a testületi ülések szervezése, a testületi és
bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a testületek tevékenységéhez
kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
a Csoport koordinálja továbbá a képviselői interpellációk és kérdések kivizsgálását,
valamint ellátja a civil és egyházi szervezetek számára kiírt pályázat előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
ellátja az Intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel, gazdaságvezetőkkel
kapcsolatos munkajogi intézkedések előkészítését,
koordinálja a civil, egyházi szervezetek részére kiírt pályázatok lebonyolítását,III.
III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása
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A 20E1. évben a Csoport koordinálta a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete és
bizottságai és a kerületi nemzetiségi önkormányzatok üléseinek, valamint a
veszélyhelyzet idején a polgármester és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek
hatáskörében történő döntéshozatal előkészítését, valamint ellátta a döntéshozatalt
követő adminisztratív feladatokat. Ennek keretében a munkaterv szerinti testületi
ülésekhez kapcsolódó határidőket a jegyzővel történt egyeztetést követően megküldte
a szervezeti egységek vezetői részére, a GovCenter alkalmazásban rögzített
előterjesztések alapján gondoskodott a meghívók összeállításáról és egyeztetéséről, a
meghívó megküldésével egyidejűleg a GovCenter-ben jóváhagyott előterjesztések
képviselők, nem képviselő bizottsági tagok részére való elérhetővé, valamint a
nyilvánosság számára megismerhetővé tételéről.
Közreműködött a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések előkészítésében. A
testületi ülést megelőzően elkészítette az ülés forgatókönyvét.
A MikroVoks rendszer által rögzített hangfelvétel alapján elkészítette a bizottsági és a
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit. Rögzítette a döntéseket, elkészítette a
szakirodák által kért határozati kivonatokat.
Gondoskodott a rendeletek kihirdetéséről, azok egységes szerkezetbe foglalt
szövegezéséről. Az Üzemeltetési és Informatikai Csoport közreműködésével
gondoskodott a rendeletek, képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, valamint
döntések önkormányzati honlapon való megjelentetéséről.
Vezette a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat; gondoskodott a
képviselő-testületi és bizottsági határozatok, rendeletek elektronikus nyilvántartásáról.
Összeállította a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentéseket.

>

>
>

>

>

Döntéshozó szerv
1

.

Képviselő-testület

2.

Polgármester (veszélyhelyzet)

3.
4.
5.

Gazdasági és Jogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság
Pénzügyiés
Ellenőrzési
Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottság

6.
7.
8.

Ülések
száma
9

Előterjesztések
száma

Döntések
száma

218

273 határozat
17 rendelet

263

263 határozat
16 rendelet
86
78

8
8

4
8

9
7

125
1

229
26

9

41

132

14

30

113

Elvégezte az aláirt képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek és rendeletek
Törvényességi Felügyelet írásbeli Kapcsolattartás rendszeren történő felterjesztését.
> Gondoskodott a képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi eljárásának
január 31-ig, illetve a megválasztásukat követő 30 napon belül történő lebonyolításáról.
>
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>

Figyelemmel kísérte a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők,
valamint nem képviselő bizottsági tagjok köztartozásmentes adózói adatbázisba való
bejelentkezését.
> Ellátta az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos
munkaügyi és humánpolitikai feladatokat: intézményvezetői és cégvezetői pályáztatás
(toborzási és kiválasztási folyamat teljes körű lebonyolítása; ki és beléptetés
folyamatának menedzselése; a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek
szakmai előkészítése, koordinálása, végrehajtása). Gondoskodott az intézményvezetők
és cégvezetők személyi anyagainak (jogviszonnyal kapcsolatos iratok) együttes
tárolásáról. Elvégezte az intézményvezetők és cégvezetők vagyonnyilatkozataival
kapcsolatos feladatokat.
> Ellátta a civil és egyházi szervezetek számára kiírt pályázatok előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Elkészítette a pályázati kiírásra vonatkozó
előterjesztést, gondoskodik az elfogadott civil pályázati kiírás Várnegyed újságban,
valamint önkormányzati honlapon való megjelentetéséről. Elkészítette a pályázatok
elbírálására vonatkozó előterjesztést. A döntést követően értesítette a nyertes és nem
nyertes pályázókat a pályázat eredményéről, valamint a nyertes pályázók részére szakmai kontrollt követően - előkészítette a támogatási szerződéseket.

Pályázat elnevezése
1.

2.

3.

4.
5.
6.

1. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi
támogatására kiírt pályázat
Az 1. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt
pályázat
1. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére
nyári
fejlesztő
foglalkozásokat
szervező
táboroztatok támogatására kiírt pályázat
Szénmonoxid érzékelő
készülék igénylésére
vonatkozó pályázat
Kertszépités pályázat
Természetes személyek részére nem önkormányzati
tulajdonú
1.
kerületi
lakóingatlanok
korszerűsítésének 2021. évi támogatására kiírt
pályázat

Nyertes pályázatok száma
24 db
18 db

5 db

3 db
4 db
9 db

>

Szervezte és lebonyolította a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó
pályázatot.
> Összefogta és segítette az Önkormányzat esélyegyenlőségi törekvéseinek
megvalósulását; figyelemmel kísérte a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
megfogalmazott intézkedések megvalósulását.
> A Budavári Egészségkártya, valamint a Budavári Szociális Kártya vonatkozásában
kapcsolatot tartott a szerződött partnerekkel, a rendszer üzemeltetőjével, továbbá
elkészítette az adatok leválogatását, koordinálta a kifizetéseket.
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>

A szervezeti egység további célja a testületi és bizottsági jegyzőkönyvek határidőre
történő előkészítése, felterjesztése, melynek jelenleg létszámproblémák miatt nem tud
teljeskörüen eleget tenni.
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2. Adóiroda

I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

2013. decemberétől 2021. szeptember 30-ig az önkormányzati adóhatóság az Igazgatási
Irodán belül működött Adóügyi Csoportként ezt követően önálló irodaként látja el a helyi
adóztatás feladatait.
A 2021. évben az Adóügyi Csoport hivatalosan 7 fővel működött. A 7 fős státuszból 2021.
júniusától szeptemberéig egy fő átirányításra került a Vagyonhasznosítási Irodára (akkor még
Műszaki Iroda). Az adóügyi ügyintézők utcarend szerint kapják az irataikat, azon belül minden
adótípust, és minden adóigazgatási feladatot ellátnak. A csoportvezető (irodavezető)
feladatkörébe tartozik a vezetői feladatok ellátásán kívül az adó- és értékbizonyítványok
elkészítése. A könyvelő feladatkörébe tartozik az adófolyószámlák könyvelése, rendezése.
II.

•

•

•

A szervezeti egység főbb feladatai

A csoport feladatkörébe tartozik a benyújtott adóbevallások, adatbejelentők,
bejelentkezési és változásbejelentő lapok feldolgozása, valamint az ezekkel összefüggő
döntéshozatal, az adóelőírások, törlések elvégzése, könyvelése.
A szervezeti egység végzi az adófizetési kötelezettség megállapítása céljából szükséges
határozatok, végzések elkészítését, közlését, valamint az adókötelezettségek
megszüntetését, felfüggesztéseket, valamint törlési határozatok kiadását. Itt történik az
adózókkal, illetve az adókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése, valamint
egyes hatósági igazolások kiadása
A csoport feladatkörébe tartozik a helyi adókhoz kapcsolódó fizetési halasztás,
részletfizetés, mérséklés tárgyában hozott döntés előkészítése. Ellátja az ütemezett
vagy eseti adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási
eljárások lefolytatását.
III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

2021. évben is tovább folytatódott a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által
működtetett ASP program fejlesztése. Az ASP adó szakrendszer feladata, hogy a helyi
önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, dijak, valamint pótlékok,
bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását,
elszámolását, kezelését, lehetővé tegye. A szakrendszer alkalmas az
adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő
ügyintézésére is. (pl.: Elektronikus bevallások egylépcsős feldolgozása)
> Az ügyiratforgalomban bekövetkezett jelentős csökkenés (2020. évben 32 792 db
főszám) a gépjárműadó NAV-hoz történő áttételének a következménye.
>
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2021. évi iktatás megoszlása
Építményadó és telekadó
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadó
Adó és értékbizonyítvány,
adóigazolás
Végrehajtás
Fizetési könnyítés
Könyvelés iratai
Egyenlegértesítő
(elektronikus)
Meghatalmazás
Egyéb (tájékoztatás, áttétel,
birság stb...)
összesen:

Főszám
990 db
427 db
370 db
432 db

Alszám
3620 db
1897 db
740 db
611 db

1980 db
40 db
447 db
2573 db

1990 db
101 db
843 db
5146 db

89 db
2200 db

180 db
1768 db

9 568 db

16 896 db

> A 9 568 db főszámhoz 16 896 db alszám tartozik, melyek főként az idegenforgalmi
adóban benyújtott bevallásokból, az építményadó bevallásokból és a végrehajtási
eljárásokból tevődik össze (felszólítás, végzés hiánypótlásra, bírság, bevallás,
adatbejelentés, határozat)
> Az egyenlegértesítök közül az elektronikus módon kiállítottak kerülnek iktatásra. Az első
félévben 1409 db, a második félévben 1164 db, összesen 2 573 db elektronikus
egyenlegértesitö került iktatásra. Postai úton kiküldött egyenlegértesítők (7 575 db) a
szervezeti egység ügyiratforgalmában nem jelenik meg, mivel ezen értesítők az ASP
rendszeren keresztül kerültek gyártásra és postázásra átadásra a Postának.
(Postahibrid szolgáltatás). Postai egyenlegértesítőkből az első félévben 3 985 db, a
második félévben 3 590 db, összesen tehát 7 575 db került postázásra.
> A helyi adó bevételek jelentős részét az építményadó teszi ki. Építményadóban az
adóalanyok száma 2021. évi nyítóállomány szerint 2 904 db, mely az előző évhez
képest. 185 db-bal nőtt. Az építményadó adatbejelentések nagy részét a felderített be
nem jelentett építményadó kötelezettségek és a tulajdonos változások tették ki. Az
adózói bejelentések elmulasztása miatt a felszólítások kiküldése folyamatos.
> Idegenforgalmi adó
Az év első hat hónapjában az idegenforgalmi adóról csak abban az esetben kellett
bevallást tennie a szálláshely szolgáltatónak, ha valóban volt forgalma, azonban az
adót beszednie, illetve azzal elszámolnia már nem volt feladata. Amig a 2020-as évben
az igy keletkező összeget a központi költségvetésből le lehetett hívni, erre 2021. évben
már nem nyílt lehetőség. Az év második felében a benyújtott bevallások alapján
beindult valamelyest az idegenforgalom. Az ügyintézők részéről folyamatosan kerültek
kiküldésre a hiányzó bevallások miatt a feiszólitások és több esetben mulasztási bírság
kiszabására is sor került.
> Gépjárműadó
A gépjármüadóztatási tevékenység 2021. évtől a NAV hatásköre, ellenben a korábbi
évek adatainak karbantartása, felülvizsgálata és az adó beszedése az önkormányzat
feladata maradt. Jelentős többletterhet ró a könyvelő kollégára, a 2021. évben tévesen
a hivatal gépjárműadó számlájára befizetett adó. Erről az évi adóegyenlegértesítő
kiküldésén kívül, külön tájékoztatást kaptak az érintettek.
> Könyvelés
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A befizetések, utalások könyvelése, a helyi adók, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék,
egyéb, idegen illetve más számlákról a költségvetési elszámolási számla vagy más
központi számla javára történő utalások bonyolítása. Az Adózók által visszaigényelt
túlfizetések visszautalása, átvezetése másik számlára (pl.: NAV gépjárműadó számlára)
Évvégi, fél éves zárási összesítők elkészítése, átadása a MÁK illetve a Gazdasági Iroda
részére. 2021. évben is 2x került kiküldésre az Adózók részére az adófolyószámla
egyenleg elektronikusan vagy papír alapon a Postán keresztül. Első félévben összesen
5 394 db, míg második félévben 4 754 db, összesen 10148 db értesítő került kiküldésre,
melyek közül 2 573 db történt elektronikus módon és került iktatásra. A fennmaradó
7 573 db Postán került kiküldésre papír alapon, melyek nem kerültek iktatásra.
> Végrehajtás
A végrehajtás keretében történik a határidőben meg nem fizetett adó behajtása. 2021.
évben a végrehajtás főleg kampányszerűen történt. Általában május és október
hónapban. Az Adózók jogkövető magatartásának köszönhetően évről évre csökken a
hátralék. Végrehajtás keretében elsődlegesen inkasszó kerül az Adós számlájára. 2021.
évben 1 436 db végrehajtási cselekmény keretében 2 600 db inkasszót nyújtottunk be,
5 db jelzálogjog került bejegyzésre és 48 esetben kértünk végrehajtást jövedelemre.
> Adó és értékbizonyítvány, adóigazolások
A pandémia miatt jelentősen megnövekedett a hagyatéki eljárások lefolytatásához
szükséges adó- és értékbizonyítványok kiállítására vonatkozó feladat, amelyet a
csoport a rendelkezésére álló erőforrások mellett látott el.
Adóbevételek alakulása:
Adóbevételek alakulása
800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000

0
Építményadó

Telekadó
tervezett

Idegenforgalmi adó

Bírság

bevétel

Adónem

Tervezett bevétel 2021. évre

Építményadó
Telekadó
Idegenforgalmi adó
Bírság

680 000 000 Ft
4 000 000 Ft
13100 000 Ft

Tényleges bevétel
évben
727 656 239 Ft
8 726 991 Ft
97 722 569 Ft
9 987 200 Ft

2021.
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A Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Hatósági
Döntés-felülvizsgálati
Osztályának
(továbbiakban:
Kormányhivatal)
a
BP/1008/04637-2/2021. ügyiratszámú megkeresése alapján hatósági ellenőrzést
folytat. Szúrópróbaszerűen 100 db ügyirat került felterjesztésre. A vizsgálat a mai napig
nem zárult le.
> A 2021. évben elért eredmény jelentőségét tovább növeli az a tény is, hogy az előző
évekhez hasonlóan az adómértékek emeléséről a Képviselő-testület nem
rendelkezhetett, ezért kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani minden adónemben a nem
adózók felderítésre. Ezáltal az adóbevételek növelésére, különös tekintettel az
építményadóra. (Felhívások kiküldése, mulasztási bírság kiszabása, közhiteles ingatlan
nyilvántartás alapján a jogi személyek tulajdonában lévő ingatlanok esetében
adóhatósági adómegállapítás)
>
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3. Főépítészi Iroda
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

A Főépítészi Iroda létszáma 2021-ben 3 fő volt, sem személyi, sem létszámváltozás nem
történt.
II.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

A szervezeti egység főbb feladatai

ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatosan a kerület
fejlesztési irányát meghatározó feladatok döntés-előkészítését, a rendezési tervek
készítésének irányítását,
szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji
és építészeti arculatának alakítását,
vezeti és szervezi a helyi önkormányzati tervtanácsot,
előkészíti a polgármester számára hatósági bizonyítvány kiállítását az építmény,
valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének
módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei
számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról,
előkészíti a polgármester döntéseit a településképi véleményezési, bejelentési és
kötelezési eljárásokban,
ellátja a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
lebonyolítja a Képviselő-testület által elfogadott emléktáblák elhelyezését, igény esetén
elkészíttetését, közterületi szobrok elhelyezését véleményezi,
szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat saját építési projektjeinek, beruházásainak
előkészítésében,
a közterületek eltérő használatával kapcsolatos eljárásokban szakmai véleményt ad,
közreműködik parkolóhelymegváltással kapcsolatos eljárásokban,
Ili.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

> A Főépítészi Iroda - jogi értelemben a főépítész - alapvető feladata a kerület fejlődése
érdekében nélkülözhetetlen település- és területfejlesztési dokumentumok előkészítése,
összhangjuk megteremtése mind a fővárosi, mind az országos szabályrendszerrel. Ezek
a dokumentumok a Településfejlesztési Koncepció (TK), az Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS), a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) és településképvédelméről szóló
helyi rendelet - ez utóbbi dokumentum nem külső tervezők bevonásával, hanem az
iroda munkatársainak közreműködésével készül el.
V 2021. nyarán jelent meg a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet, amely teljesen új szemlélettel és új tervi elnevezésekkel
megváltoztatta a településtervezés eddigi gyakorlatát. E kormányrendelet hatályba
léptető rendelkezése szerint, aki e kormányrendelet megjelenése előtt már megkezdte
a településfejlesztési eljárást, az a korábbi rendelet (a 314/2012-es kormányrendelet)
szabályai szerint kell eljárjon. Mivel 2020-ban kezdtük meg a Településfejlesztési
Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát és a KÉSZ
újratervezését, a kerület megkezdett eljárásai még a régi rendben folynak le.
> A településképi eljárásokban is változást hozott a településtervek tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
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>

>

>

>

>

>
>

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, hatálybalépése után már e
kormányrendelet szerint kellett bírálni a beérkezett kérelmeket.
Természetesen a Főépítészi Iroda közreműködik az önkormányzat építési projektjeinek
kialakításában, főként a tervezési folyamatok során tervkonzultációkkal elősegítve a
színvonalas és funkcionálisan megfelelő tervek rendelkezésre állását.
A Főépítészi Iroda szervezi az emléktáblákkal, szobrokkal kapcsolatos teendőket is a
Képviselő-testületi döntések nyomán (Hetényi István emléktábla, Kornis György
emléktábla, Tibay Zoltán emléktábla, Stowasser emléktábla, Görög Nemzetiségi
emléktábla, illetve az Élet Menete szobor kerületi áthelyezésével kapcsolatos
ügyintézés).
Az
önkormányzat
társasházfelújításokhoz
kapcsolódó
hitelfelvételének
kamattámogatásáról szóló pályázat előkészítésének és lebonyolításának feladatait
irodánk kapta meg, aminek kiírásához több előterjesztés és rendeletmódosítás
kapcsolódott.
Előterjesztést készítettünk a Szent György téren található Bethlen István egykori
miniszterelnököt ábrázoló egészalakos szobor Várkapitányság általi elszállításáról és
visszaállításáról a téren folyó építkezések idejére, valamint a ŰCDecaux Hungary Zrt
által telepített és fenntartott utasvárókról szóló megállapodás aktualizálásáról.
Az év folyamán sok-sok munkaórát igényelt valamennyi kollégánktól a KÉSZ új
szabályrendszerének kidolgozása, a szabályozás telkenkénti ellenőrzése, szükség
szerint módosítása.
A településképi eljárások is sok előzetes egyeztetéssel, konzultációval járnak, még
mielőtt ügyirat formájában testet öltenének.
2022-ben tervezzük lezárni a TK, ITS, KÉSZ készítését, amihez persze társadalmi vita és
közigazgatási egyeztetés is kapcsolódik majd. Ezzel párhuzamosan folyik majd a
településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletünk egyeztetése is, hogy a két
szabályozás harmóniában tudjon maradni egymással.
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4. Gazdasági Iroda
i.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítása értelmében a Gazdasági Irodán két
csoport került kialakításra: a Számviteli Csoport és a Költségvetési Csoport.
A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje szerinti létszám iroda- és csoportvezetővel együtt 11 fő.
2021. évben jelentős fluktuáció indult el. Az engedélyezett létszámot 90%-ra feltölteni csak
2022. közepére sikerült.

II.

A szervezeti egység főbb feladatai

A Gazdasági Iroda a Budavári Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budavári
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Budavári Művelődési Ház vonatkozásában volt felelős
a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért. Ezen túl felelős volt a költségvetés
tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának
végrehajtásáért, a finanszírozási, valamint az adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáért.
III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

> A Költségvetés csoport a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat látta el. A képviselő-testülettel és a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységeivel együttműködve előkészíti a költségvetési koncepciót, összeállította a
költségvetési rendelettervezetet, a költségvetési rendelet módositását. A
kötelezettségvállalások nyilvántartása kiemelten fontos feladata a csoportnak.
> A Számviteli csoport gondoskodik a költségvégrehajtásának könyviteli elszámolásáról.
Ezen kívül koordinálja a pénzügyi folyamatokat az Önkormányzatnál, a Polgármesteri
Hivatalnál, intézményi finanszírozás keretében az Önkormányzat és intézményei között,
valamint a Budavári nemzetiségi önkormányzatoknál. Részt vesz az Önkormányzat által
nyújtott pályázatok pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében.
Az Iroda dolgozói nagy kihívással szembesültek új könyvviteli rendszer bevezetésével.
2022. január 1.-től a GriffSoft Zrt. által fejlesztett Forrás.Net program váltotta a 2016
évben bevezetett EPER programot. Az új program a napi feladatok mellet rengetek
plusz munkát jelent:
V az új program megismerése és elsajátítása
> az adatállomány tisztázása, migrálásra alkalmas állapotra hozása.
A Gazdasági Iroda 2021. évi feladatai számokban:
- előterjesztések
1 db 2020. évi zárszámadás
1 db 2021. évi költségvetési rendelet
4 db 2021. évi költségvetési rendelet módosítás
1 db közalapítvány elszámolásával kapcsolatban
- Kincstári adatszolgáltatások
20 db első negyedévről időközi költségvetési
es
mérlegjelentés
(Önkormányzat, Hivatal, Művelődéi ház és nemzetiségi
önkormányzatok)
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NAV adatszolgáltatások

szállítói számlák

vevői számlák

90 db első negyedévet követően havonta időközi
költségvetési jelentés
36 db negyedévente mérlegjelentés
24 db havonta Áfa bevallás Önkormányzat és Hivatal esetében
4 db negyedévente cégautóadó bevallás
4 db negyedévente rehabilitációs hozzájárulás bevallása
4 838 db
Önkormányzat
2 008 db
Polgármesteri Hivatal
338 db
nemzetiségi önkormányzatok
1299 db
Önkormányzat
484 db
Polgármesteri Hivatal
74 db
Művelődési ház

A Gazdasági Irodát érintő külső ellenőrzésként a Magyar Államkincstár (továbbiakban:
Kincstár) 2021. évben végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés típusa szerint a Kincstár a
2020. évben elkezdett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folyatatott le, fejezte be.
Az ellenőrzés célja - megbizonyosodni arról, hogy a 2020. évi éves beszámoló
készítéséig az évközi ellenőrzés során feltárt hibák javításra kerüljenek.
> 2022. évre áthúzódó feladatként két nagyon fontos feladatot került megfogalmazásra:
- első sorban az iroda állományának mennyiségi és minőségi megújulása,
- a Kincstári ellenőrzés utóellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv
végrehajtása
- a Forrás.Net program teljeskörü, önálló kezelése, az elengedhetetlen
nyilvántartások naprakész vezetése.
>
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5. Igazgatási Iroda
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

Az iroda létszáma 5 fő volt, a 2021. évben az év folyamán 3 fő munkatárs távozott az irodáról,
1 fő áthelyezésre került hivatalon belül, 1 fő tartós távolléten volt (szülési szabadság miatt), így
a szakmai feladatok ellátása mellett a legfontosabb feladat a munkaerő utánpótlásáról való
gondoskodás és az új munkaerő betanítása volt, valamint az átmenetileg be nem töltött
munkakörök helyettesítés útján történő ellátása. A személyi állományt érintő nehézségek
ellenére a feladatok ellátása folyamatos és zökkenőmentes volt.
II.

A szervezeti egység főbb feladatai

•

Az Igazgatási Iroda feladatköre átfogja a hagyatéki igazgatást, a kereskedelmi és ipari
igazgatást (ezen belül a vásárok, piacok engedélyezését és az ipari telepek
nyilvántartásba vételét is a kereskedőkkel és kereskedelmi egységekkel kapcsolatos
feladatokat, valamint a szálláshelyek és alkalmi rendezvények nyilvántartásba vételét),
a zenés-táncos rendezvények engedélyezését, állattartási, birtokvédelmi ügyek
intézését.

•

Szervezeti egységet érintő változás történt 2021. január 1. napjától, mivel a jegyző, mint
kereskedelmi hatóság nyilvántartási kötelezettségét köteles az Országos Kereskedelmi
Nyilvántartási Rendszerbe (továbbiakban: OKNYÍR) történő bejegyzéssel teljesíteni. A
rendszer célja, hogy a bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek
országosan
egységes,
átlátható
és
hatékony
rendszerben
történő
ny o mo n kö vet h etőség e.

III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

Ipar és kereskedelem: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a
kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a kereskedelmi tevékenységet folytatók
nyilvántartásba vétele, az üzletek működési engedélyeinek kiadása határidőben
megtörtént. A kereskedelmi nyilvántartások vezetése folyamatos. A szakhatóságokkal
való közreműködés zökkenőmentes. Az irodára 582 darab kereskedelmi tárgyú
beadvány érkezett, amelyből 179 darab új bejelentés, illetve 1 darab működési
engedély-köteles tevékenység került nyilvántartásba vételre. A tevékenység
megszüntetését 59 kereskedő jelentette be. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása
rendszerben 3 darab szankció nyilvántartásba vételére került sor.
> A jogszabály módositások következtében a vendéglátó üzletek üzemeltetői a
vendéglátó üzlet típusát 2021. március 31. napjáig voltak kötelesek bejelenteni a
jegyzőnek, az ezzel kapcsolatos adatváltozási eljárást lefolytattuk. Azon üzemeltetőket,
akik nem teljesítették a kötelezettségüket, ismételten felszólításra kerültek az üzlettípus
bejelentésére.
r A Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Hatósági
Döntés-felülvizsgálati Osztálya hatósági ellenőrzést folytatott le. amelynek tárgya a
kereskedelmi hatósági hatáskör gyakorlása, különös tekintettel a nyilvántartás
vezetési kötelezettségre, a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartásba vételére, a működési engedélyezési eljárásokra, az üzleteket érintő
ellenőrzésekre, a mozgóboltokat érintő ellenőrzésekre, továbbá a vásárokat, a piacokat
>
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és a helyi termelői piacokat érintő eljárásokra, valamint a határozatok számára és a
határidők megtartására vonatkozott. Az ellenőrzés vizsgálatának eredményeként
összefoglaló értékelés készült, amelyben rögzítésre került, hogy az iroda a kereskedelmi
hatósági hatáskörét a kiemelkedő egészségügyi kockázat idején kiemelkedő színvonalon
látta el. Az ellenőrzés a vizsgált ügyekben nem tárt fel téves jogalkalmazást
> Felügyeleti díj: Az iroda munkatársai látják el a világörökségi területen 24 óra után
jegyzői engedéllyel nyitva tartó, szeszesitalt árusító vagy kimérő kereskedelmi és
vendéglótüzletek által fizetendő felügyeleti dijak kiszabásával kapcsolatos feladatokat
is. A 2020. évi elszámolást 2021. július 31. napjáig kellett lezárni. A felügyeleti dijak
elszámolása mindig utólagosan történik, vagyis a tárgyévet követő év július 31. napjáig.
A felügyeleti díj megfizetésére kötelezett üzleteknek a korrigált iparűzési adó alapjukat
2021. május 31. napjáig kellett hitelt érdemlően igazolniuk. A felügyeleti díjakat
befogadóképesség alapján negyedévenként utólag kell megfizetniük a kereskedőknek,
A 2021-es évre kivetett felügyeleti díj összege 724 520 Ft volt, amelyből 743 140 Ft
felügyeleti díj befizetés érkezett be a számlára. A felügyeleti díj túlfizetésének összege
a 2020-as év tekintetében 541 004 Ft volt, amely visszautalásra került az üzemeltetők
részére.
> Telephely: 2021. évben a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről szóló 57/2013. (11.27.) Korm, rendelet alapján a
tárgyidőszakban 1 darab bejelentés-köteles tevékenységet vettünk nyilvántartásba,
telepengedély-köteles tevékenység bejelentésére nem került sor.
> Szálláshely: A veszélyhelyzet különösen súlyosan érintette a turisztikai ágazatot. 2021.
évben mindösszesen 24 darab szálláshely nyilvántartásba vétele történt, azonban
ennek ellenére összességében tovább csökkent a kerületben a szálláshelyek száma,
mivel 56 darab megszüntetési kérelem érkezett. A szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009, (X.20.) Korm, rendelet szerinti ellenőrzési
feladatokat teljesítésre kerültek, összesen 47 darab szálláshely helyszíni ellenőrzésére
került sor. A fenti kormányrendelet 2021. augusztus 19-től hatályba lépett módosítása
alapján a jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét évente
köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Tárgyidőszakban ezen kötelezettség
teljesítésre került augusztus 31. napjáig, amely alapján megállapításra került, hogy a
szálláshely-szolgáltatók többségükben eleget tesznek a napi adatszolgáltatási
kötelezettségüknek. Azon üzemeltetők részére, akik nem szolgáltattak rendszeresen
adatot, írásbeli felszólítás került kiküldésre. A 2022. évre vonatkozó szálláshely
ellenőrzési terv határidőre elkészült.
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Birtokvédelem-. A birtokvédelmi eljárások tekintetében a korábbi évekhez képest
jelentős változás nem következett be. 2021. évben továbbra is a társasházi
ingatlanokkal kapcsolatos ügyek voltak a jellemzőek (döntő többségben a szomszédok
közötti zaj - és szag okozta zavarások, illetve beázások). A tárgyidőszakban 56 darab
birtokvédelmi kérelem érkezett. A kérelmek túlnyomó része elutasító határozattal
zárult. Az elutasítások egyik leggyakoribb indoka, hogy a birtoksérelem már nem
vizsgálható jegyzői hatáskörben, valamint a birtoklásban zavarás bizonyítottságának a
hiánya is jellemző elutasítási ok volt.
> Hagyaték: A hagyatéki eljárások vonatkozásában jelentősen megnőtt az
ügyiratforgalom a megnövekedett halálesetek száma miatt, továbbá a földtörvény
változásaival összefüggésben az ország minden pontjáról érkeztek megkeresések a
megyei kormányhivataloktól póthagyatéki eljárás lefolytatásának kezdeményezése
okán. Összesen 562 darab új hagyatéki eljárás indult, melyből 101 darab póthagyatéki
eljárás volt.
> Zenés, táncos rendezvény: A jegyző a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján a tárgyévben 2
darab rendezvény esetében folytatott le engedélyeztetési eljárást (Tabán Fesztivál, 30.
Budapest Borfesztivál). Ezen kívül a 2021. évben zenés, táncos rendezvények
megtartására jegyzői engedéllyel rendelkező állandó rendezvények (1013 Budapest, Ybl
Miklós tér 2-6. szám alatti Várkert Bazár területén) helyszínén szakhatóságok
közreműködésével - rendezvény idején kívüli időszakban - két helyszíni ellenőrzést
végzett. Az ellenőrzéseken hiányosságot nem tártak fel, intézkedés megtétele nem vált
szükségessé.
> Állattartási és állatvédelem: Az állatvédelmi hatósági jogkörben végzett tevékenység
jelentős részét a lakossági panaszoknak, rendészeti jelzéseknek a kivizsgálása
jelentette. A bejelentések összetétele a korábbi évekhez képest nem változott,
legfőképpen a nem megfelelő állattartási körülmények miatt érkeztek bejelentések. 11
darab ügyben folytattunk le hatósági ellenőrzést az önkormányzat megbízott
állatorvosával közösen, amely alapján elmondható, hogy a kötelezéseket tartalmazó
helyszíni jegyzőkönyv hatására az ügyek lezárhatóvá váltak, az állattartók a

24

kötelezésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tettek. Állatvédelmi birság
kiszabására nem került sor.
> Az egyedi bejelentéses és engedélyezéses, nyilvántartás-vezetéses igazgatási ügyek
vitelén felül az iroda munkatársai helyszíni ellenőrzéseket is végeztek. Az éves
ellenőrzési tervek a 2021-es év során többek között az üzletekre (beleértve az éjszaka
nyitva tartó üzleteket is), valamint a szálláshelyekre, és a zenés, táncos rendezvényekre
terjedt ki, amelyeket a társhatóságokkal és a Közterület-felügyeleti Irodával közösen
kellett teljesíteniük az iroda munkatársainak. 2021-es év folyamán 12 darab alkalmi
rendezvény nyilvántartásba vételére kerül sor, valamint 2 darab zenés, táncos
rendezvény engedélyezési eljárásra. Hangsúlyozni szükséges, hogy ezen eljárások
lefolytatásában más társ- és szakhatóságokkal szorosan együttműködve kell eljárnunk,
amely jelentős adminisztrációs és koordinációs feladatot rótt az irodánkra. Az évek óta
fennálló együttműködésnek köszönhetően minden engedélyezési eljárást sikerült
határidőben lezárni és a jogszabály által előírt esetekben a közös szemléket,
ellenőrzéséket is megszerveznünk és lebonyolítanunk.
> Ezen túlmenően 2021-es évben az összes negyedéves, féléves és éves statisztikai
jelentés sikerült határidőben és elfogadott tartalommal teljesítenünk a Központi
Statisztikai Hivatal és a Budapest Főváros Kormányhivatala felé (4 darab szálláshely,
2 darab kereskedelmi, 1 darab birtokvédelmi), valamint a közhiteles hatósági
nyilvántartások felülvizsgálata is rendszeresen zajlik,
> A 2022-es évben az iroda mindennapi feladatai mellett kiemelt figyelmet kell fordítani
az új munkatársak betanítására, valamint szakmai továbbképzésükre. További terv a
hagyatéki terület naprakésszé tétele, mivel a korábbi évekhez képest növekedett az
elhalálozások száma, amelynek következtében feltorlódtak az ügyiratok.
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6. Közterület-felügyeleti Iroda
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

2021. január - 2021. december közötti időszakban a közterület-felügyelet állományi létszáma
4 fővel emelkedett a 2020. decemberi adatokhoz képest. A fenti időszakban 5 új felügyelő
érkezette felügyelethez, míg 3 fő munkaviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került.
A közterület-felügyelet az állományi létszámhoz képest 2017 - 2019. években 50-60%-os
feltöltöttséggel dolgozott, amely a Közterület-felügyeleti Iroda szakmán belüli javuló
megítélése, valamint a bérek jelentős emelése miatt 80%-ra emelkedett.
A Közterület-felügyeleti Iroda munkaeszközökkel történt ellátottsága a 2021. évben kielégítő
volt. A feladatellátáshoz 3 gépjármű áll rendelkezésre, melyből egyet 2021. októberében
vásárolt a Polgármesteri Hivatal. A 2 használt gépkocsi 2013 és 2014 évben kerültek
megvásárlásra, állapotuk miatt hamarosan cserére szorulnak.
Telefonnal és a munkavégzéshez szükséges egyéb informatikai eszközökkel (PDA) minden
kolléga ellátott.
II.

•

•

A szervezeti egység főbb feladatai

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben valamint az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításairól szóló 2012. évi CXX. törvényben
rögzített módon és eszközökkel ellátja a jogszabályokban a közterület-felügyeletek
illetve közterület-felügyelők számára előírt feladatokat.
Ezen belül a kiemelten ellátandó feladatok:
o a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez,
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének
ellenőrzése;
o a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása;
o közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
o közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
o közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
o közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
o közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
o a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának
és birtoklásának az ellenőrzése;
o a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el
nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a
közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás)
biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a
fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása
Ellátja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata által telepített térfigyelő
kamerák üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
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Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása
>

Szolgálatellátás:

2021-ben a közterület-felügyelők az alábbi szolgálati rend szerint végezték
tevékenységüket:
• posztos és járőrszolgálat: 12 órás munkarendben, a hét minden napján 08.00-20.00 óra
közötti időben.
• kerékbilincselő szolgálat: 12 órás munkarendben, a hét minden napján 08.00-20.00 óra
közötti időben,
• éjszakai ügyeleti szolgálat: 12 órás munkarendben, a hét minden napján 20.00-08.00 óra
közötti időben, Ennek keretén belül végzi a felügyelet a kerékbilincs-levétellel kapcsolatos
kéréseket, bejelentéseket.
>

Közterület-felügyelői intézkedések

A Közterület-felügyeleti Iroda felügyelői a 2021. évben összesen 17 692 intézkedést
foganatosítottak Budavár közterületein.
>

Eljárás kezdeményezése jogsértések esetén (feljelentés):

Eljárást abban az esetben kezdeményezhet a közterület-felügyelő, ha a jogsértés
mértéke megköveteli, vagy amikor a tetten ért személy a helyszínen aláírásával nem
ismeri el a jogsértés elkövetését és a helyszíni birság összegét nem fogadja el.
Közlekedési szabálysértés elkövetése során a közterület-felügyelők 2021. évben 2022
esetben közvetlen eljárást kezdeményeztek.
A közösségi együttélés szabályainak vagy azok betartása elmulasztása miatt a
közterület-felügyelők 515 közigazgatási eljárást kezdeményeztek.
> Távollétében kiszabott helyszíni bírság
A közterület-felügyelő közlekedési jogsértések esetében a gépjárművezető
távollétében is intézkedhet.
A 2021. évben a közterület-felügyelők összesen 600 darab távolléti helyszíni bírságot
szabtak ki a gépjárművezető távollétében 8 103 000 Ft értékben.
> Helyszíni bírság
Helyszíni birságnak nevezzük azt a szankciót, amikor a közterület-felügyelő tettenérés
során intézkedés alá vonja a jogsértő magatartást tanúsító személyt.
Ilyenkor a személyes adatok igazolására alkalmas dokumentumokat elkéri a felügyelő,
majd a jogsértés mértékével egyező súlyú bírságösszeget szab ki, ha külön jogszabály
fix bírságot nem rendel a jogsértés mellé.
Szabálysértés, közlekedési szabálysértés, szabályszegés és önkormányzati rendeletbe
ütköző jogsértés esetén van lehetőség helyszíni bírsággal sújtani az elkövetőt.
A 2021. évben a közterület-felügyelők összesen 356 darab helyszíni bírságot szabtak ki
3 890 000 Ft értékben.
>

Kerékbilincse lesi feladatok

A kerékbilincses feladatok ellátásában, az intézkedések jogszabályi hátterében a
tavalyi évben nem történt változás.
2021-ban 1517 db rögzítő került a kerületben szabálytalanul várakozó gépkocsikra.
>

Egyéb, a közterület-felügyelet által ellátott feladatok feladatok

A Közterület-felügyeleti Iroda vezetője - a Polgármester megbízása alapján - a
katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokat is ellátja. A tavalyi évben részt
vettünk 4 robbanótest elszállításának lebonyolításában, amelyből 1 esetben
lakosságvédelmi intézkedések foganatosítására is sor került.
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A közterület-használati ügyek közül jelenleg az 5 napnál nem hosszabb konténer elhelyezése
iránti kérelmeket is elbírálják. Az ügyintézés soron kívül történik, a közterület-használati
hozzájárulásokat a kérelem benyújtását követően haladéktalanul kiadjuk. A 2021. évben 78 db
Közterület-használati hozzájárulás kiadására került sor.
Az ügyfélforgalom a 2021. évben - a közterület-használati hozzájárulások ügyintézése miatt emelkedő tendenciát mutat a 2020. évhez viszonyítva, azonban ez az emelkedés a jelenlegi
ügyintézői létszámmal kezelhető, nem igényel vezetői beavatkozást.
A 2021. évben részt vettünk az Önkormányzat által szervezett faltól-falig takarításban, mind
az előkészítési szakaszban, mind pedig a takarítás napján a megváltozott forgalmi rend
biztosításában.
A Közterület-felügyeleti Iroda munkája folytán a 2021. évben jelentősen, 476%-kal növekedtek
az önkormányzat közterület-felügyeleti tevékenységhez kapcsolható bevételei.

A felhelyezett kerékbilincsek száma június hónaptól jelentős emelkedést mutat, amely egyrészt
az évközbeni létszámemelkedésnek, másrészt pedig a Budavári Kapu Kft-vel kötött
együttműködési megállapodásnak köszönhető. Hozzájárul továbbá az, hogy a SESSION BASE
Kft. egy pilotproject keretében lehetőséget biztosított a közterület-felügyeletek számára
kialakított informatikai szakrendszer próbaüzemére. Ez a szakrendszer lényegesen megkönnyíti
a közterület-felügyelők intézkedésekhez kapcsolódó adminisztratív munkáját.

Komoly problémát okoz a kerületünkben a parkolóhelyek száma, ezért nagy figyelmet fordítunk
arra, hogy a hatósági engedély nélkül illetve az üzemképtelen gépjárműveket a jogszabályi
lehetőségeken belül a lehető leghamarabb elszállíttassuk a közterületről.

>

Együttműködések

A Közterület-felügyeleti Iroda - a jogszabályban kötelezően előirt együttműködéseken felül külön megállapodások alapján együttműködik a
• Budavári Kapu Kft-vel kerékbilincselési feladatok ellátása során
• Várkapitányság NZrt-vel közterület-felügyeleti tevékenység ellátása céljából az általuk
vagyonkezelt területeken
>

A budavári lakosok és felügyelők viszonya

V A budavári polgárok igen odafigyelők és érzékenyek a közterületek rendje valamint a
parkolási rend és a köztisztasági kérdések vonatkozásában, ezt a korábbi évek lakossági
bejelentései is tükrözik. A 2020-as évet jellemző 1060 állampolgári bejelentés, melybe
beletartoznak az ügyfélszolgálaton keresztül történő bejelentések is, a 2021. évre
csökkenő tendenciát mutat, 2021. évre ez a szám 840 esetre redukálódott, amely
mintegy 25%-os csökkenés az előző évhez képest.
> Az ügyfelek személyesen, telefonon vagy akár levélben (e-mail) is bejelentést tehetnek
a közterületet érintő jogsértésekkel, a lakókörnyezetet zavaró tényezőkkel
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kapcsolatban. Továbbra is előfordulnak olyan esetek is, amikor a közterület
felügyelőket az utcai szolgálat ellátásakor szólítják meg a lakosok és így mondják el
problémáikat.
> A 2022. évben a legörömtelibb feladatunk a Közterület-felügyeleti Iroda Országház
utca 9. szám alatt kialakított épületbe történő költöztetése. Ez nemcsak a szűkös
elhelyezésre ad megoldást, hanem lehetővé teszi azt, hogy a Budavári Kapu Kft.-vel a
lehető legszorosabb és leghatékonyabb együttműködést valósítsuk meg.
> A 2022. évben további létszámbővítésre kerül sor, amely lehetővé teszi a 0-24 órás
diszpécseri munkakör létrehozását. Ezáltal a közterület-felügyelők napi
szolgálatellátása szervezettebbé válik és magasabb szintre tudjuk emelni a lakossággal
való kapcsolattarás minőségét is.
> 2022. évben szorosabbra fűzzük a Budavári Kapu Kft.-vel a kerékbilincselési feladatok
ellátására irányuló együttműködést
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7. Szociális és intézménytámogatási Iroda

I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

2021. január 01-től, akkor még Népjóléti Csoportként, 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
szociális ügyintézővel és 1 fő intézményi referenssel, továbbá 1 fő részmunkaidős szociális
ügyintézővel és 1 fő adminisztrátorral, valamint 1 fő teljes munkaidejű csoportvezetővel látta el
feladatait a szervezeti egység. A Polgármesteri Hivtal SZMSZ módosítását követően Szociális
és Intézménytámogatási Irodává alakult át a szervezeti egység, melynek következtében 1 fő
teljes munkaidős szociális ügyintézői álláshellyel bővült az iroda létszáma.
II.
•

•

•

•
•
•
•

III.

A szervezeti egység főbb feladatai

előkészíti a helyi önkormányzati rendelet szerinti szociális és gyermekjóléti pénzbeli és
természetbeni ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmekre vonatkozó
döntéseket,
ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban
szabályozott, jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat, dönt a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyekben,
elkészíti a különböző eseti és rendszeres pénzbeli szociális támogatások
vonatkozásában a támogatások kifizetéséhez szükséges utalási listákat, elvégzi a
megállapított ellátások, támogatások utalásához, folyósításához
ellátja a családvédelmi koordinációval és az egyes családi jogállás rendezésével
kapcsolatos feladatokat.
koordinálja az önkormányzat köznevelési, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és
gyermekek napközbeni ellátását nyújtó, valamint sport intézményeinek tevékenységét.
ellátja az önkormányzat által fenntartott és működtetett Zamárdi üdülőben a
turnusbeosztással kapcsolatos feladatokat.
ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos feladatokat.
Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

> A Szociális és Intézménytámogatási Iroda elsődleges feladatát 2021. évben is a helyi
önkormányzati rendelet szerinti szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni
ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, az ezzel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, valamint döntések meghozatalára
előterjesztések és határozati javaslatok készítése képezte. A 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet szerinti támogatások polgármesteri hatáskörben és Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági hatáskörben vannak. Az elmúlt évben a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben 85 db előterjesztést és határozati
javaslatot, valamint mellékletet készítettünk. A NOKSB hatáskörébe tartozó ügyekben
2021. évben 258 db előterjesztés és határozati javaslat készítését végezte el az iroda.
Az elmúlt évben több alkalommal módosításra került a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet, amely módosítás érintette többek között a hatásköröket is. Az előző évben
október hónapban a támogatások szinte teljes mértékben polgármesteri hatáskörbe
kerültek, csak néhány ügytípus maradt NOKSB hatáskörben. Ennek hatása a születési
támogatás kivételével a 2022. évben jelentkezett.
> A 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival folyamatosan pozitív módon
változtak a támogatásokra való jogosultság feltételei, valamint nagyobb összegű
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támogatások biztosításával igyekezett önkormányzatunk segítséget nyújtani a nehéz
helyzetbe került, szociálisan rászoruló családok számára. A 2020. év végén történt
rendeletmódosítás következtében az elmúlt évben az eseti települési támogatást egy
kérelemre három hónapon keresztül havi 50 000 Ft összegben, összesen 150 000 Ft
összegben állapítottuk meg és folyósítottunk a jogosult részére. Egy személy az előző
évben két alkalommal lehetett jogosult összesen 300 000 Ft összegben eseti települési
támogatásra. Az elmúlt évben új támogatásként bevezetésre került a lakásbérleti
támogatás és az akadálymentesítési támogatás.
> A megállapított támogatások vonatkozásában folyamatosan készítették az iroda
munkatársai a támogatások kifizetéséhez szükséges utalási, folyósítási listákat.
> Rendszeres és folyamatos volt az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, amely az elmúlt
évben is a pandémia következtében több hónapon keresztül szinte kizárólagosan
telefonon vagy elektronikus úton történt. A gyógyszertámogatás és az
élelmiszertámogatás biztosítására szolgáló Budavári Egészségkártya és szociális
kártya megrendelését az iroda munkatársai folyamatosan végezték, az új kártyákat
érvényesítették, illetve a már támogatásban részesülő ügyfelek esetében az ismételt
jogosultság megállapítása esetén a kártyák érvényességét meghosszabbították.
> 2021.évben az alábbi egyes ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek száma:
- szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás:
180db
- Budavári egészségkártya keretébennyújtott gyógyszertámogatás:
112db
- születési támogatás:
157db
- oltási támogatás (rotavirus):
124db
- lakásfenntartási támogatás:
85db
- eseti települési támogatás:
511db
- ünnepi támogatás:
1648db
A 2021. évben a szervezeti egység 2652 db határozatot és 598 db végzést hozott. Az
iroda tagjai egyes társhatósági, bírósági megkeresések alapján a beszámolási időszak
alatt 17 db környezettanulmányt készítettek. Az előző évben 4 db családvédelmi
koordinációval kapcsolatos ügy volt.
> A szervezeti egység feladata az óvodakötelesek nyilvántartása is. valamint az
önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában az intézményi referens
látta el a szervezeti és működési szabályzatok, a működési engedélyek, a szakmai
programok és az alapító okiratok szükséges módosításával kapcsolatos teendőket. Az
elmúlt évben több intézmény esetén történt alapító okirat és szmsz módosítás. A családi
bölcsődék támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatokat is az iroda
végezte.
> Az önkormányzat által biztosított oltási támogatások esetében az illetékes tisztviselő
látta el a szerződések megkötésére vonatkozó feladatokat, az ezzel kapcsolatos
döntéseket előkészítette, megrendelte az oltásokat és lefolytatta a háziorvosokkal az
egyeztetéseket. Az előző év őszén bővült az önkormányzat által biztosított védőoltások
köre, a rotavirus okozta hasmenés elleni védőoltás mellett igényelhető lett a kullancs
elleni és az agyhártyagyulladás elleni védőoltás is. Az új védőoltások bevezetése csak
minimális mértékben eredményezte a kérelmek számának növekedését, nagy
jelentőségű változás 2022. évben következett be.
> 2021. évben jelentős változást hozott a háziorvosok vonatkozásában a kollegiális
praxisközösség létrehozásának lehetősége, amelynek következtében összesen 17 db
felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetet ellátó orvos, szolgáltató
esetében készült előterjesztést, határozati javaslat és feladatellátási szerződés
módisítás. Az előző évben egy ifjúsági fogorvosi körzet és egy felnőtt házorvosi körzet
>
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>

>
>

>

>

>

>

esetében készült praxisjog átadással kapcsolatos előterjesztés és döntési javaslat,
valamint feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés a képviselő-testületi
ülésre.
Az elmúlt évben a húsvétot megelőző időszakban továbbra is feladatként jelentkezett
az időszaki támogatás hivatalból történő biztosítása, utalása. A 6/2015 (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása következtében a karácsonyi ünnepre tekintettel
nyújtható ünnepi támogatás iránt már kérelmet kellett benyújtani.
Folyamatosan teljesítetésre kerültek a statisztikai adatszolgáltatások.
A szervezeti egység ellátta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
2021. augusztus és 2021. november hónapban esedékes egyszeri 6 000 Ft vagy 6 500
Ft egyszeri pénzbeli támogatás igénylésével, az igénylésnek az ÖNEGM rendszerben
történő benyújtásával és a támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat is.
A szépkorúak jubileumi juttatásával és köszöntésével kapcsolatos teendők ellátása,
szükség szerint egyeztetés a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával a
is az iroda feladatát képezte. A jubileumi diplomák adományozásához szükséges
segítség és tájékoztatás nyújtása a jubileumi diplomák továbbítása a felsőoktatási
intézmények részére is a szervezeti egység feladatai közé tartozott.
Az iskolai szünetekben a gyermekétkeztetés megszervezésével, biztosításával
kapcsolatos teendők ellátását is az iroda végezte, egyeztetést és folyamatos
kapcsolattartást a GAMESZ-szel.
Az önkormányzat üdülőjének igénybevételére vonatkozó feladatokat, a Zamárdi
turnustervezet összeállítását, valamint a turnusok beosztásának a koordinálását a
szervezeti egység munkatársa végezte.
A Bursa Flungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
fordulójával kapcsolatos feladatokat is a szervezeti egység feladatai közé tartoztak.
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8. Ügyfélszolgálati Iroda

I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

2021-ben az Ügyfélszolgálati iroda feladatkörébe tartozó ügyekben jogszabályi változás,
valamint hivatalon belüli átszervezés nem történt. Az irodavezető 2021. évben anyakönyvi
szakvizsgát tett.
II.
•

•
•

•
•

A szervezeti egység főbb feladatai

a vári behajtási-várakozási és a kerületi várakozási hozzájárulások (lakossági,
gazdálkodói, egészségügyi) kiadásával, visszavonásával kapcsolatos ügyintézést,
vezette a parkolási nyilvántartást,
a központi cimregiszterrel (KCR) kapcsolatos címképzési feladatok ellátása,
a hivatali ügyfélszolgálatok működtetése, a zöld számra érkező bejelentések kezelése, a
személyesen benyújtott beadványokat átvétele, az ügyfelek általános tájékoztatása,
kapcsolatartás,
a talált tárgyak nyilvántartásnak kezelése,
az anyakönyvi igazgatási feladatok,

III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

> A várakozási hozzájárulások kezelésével kapcsolatos ügyintézés:
A tavalyi év során a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakitásáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlési rendelet, továbbá a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel
várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló többször
módosított 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet alapján:
Parkolási engedély (várakozási és a behajtási - várakozási hozzájárulás) típusok
Kerületi lakossági várakozási hozzájárulások

4639 db

Kerületi egészségügyi várakozási hozzájárulások

71 db

Kerületi gazdálkodói várakozási hozzájárulások

119 db

Vári lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások
Vári egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulások
Gyermekszállitási hozzájárulás

2551 db
18 db
1 db

behajtási-várakozási hozzájárulás került kiadásra.

>

Népesség-nyilvántartás és Központi Címregiszter fKCR) vezetése keretében
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Az Ügyfélszolgálati Iroda látta el a kerületi népeség-nyilvántartási feladatokat is, ami azt
jelenti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott rendelet alapján adatszolgáltatást teljesít, emellett
a jogszabályi változásoknak megfelelően az iroda folyamatosan ellátta a központi
címregiszterrel kapcsolatos címkezelési és címképzési feladatokat a központi címregiszterről és
a címkezelésröl szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletet alapján.
>

Általános ügyfélszolgálati ügyek tekintetében:

A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is két helyszínen a Kapisztrán tér 1. és az Attila út
65. szám alatt látta el feladatait az iroda, melynek keretében kezelte a zöldszámra érkezett
bejelentéseket (114 db) amelyekről naprakész nyilvántartást is vezetett, valamint 242 db
hirdetményt tett közzé a hivatali hirdetőtáblán. Az irodán 80 esetben került sor talált tárgy
leadására és ezzel kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
eljárás megindítására. Az eljárások eredménye: 3 tárgy került visszaadásra a jogos tulajdonosa
részére, 58 esetben került sor áttételre illetékesség hiányában, átadás megtalálónak 10
estben, 5 tárgy került átadásra a Gazdasági Iroda részére, illetve 34 tárgy került
megsemmisítésre, melyről minden esetben jegyzőkönyvet készített az illetékes ügyintéző.
Számtalan esetben került sor pályázati anyag, kérelem, panasz és egyéb beadvány átvételére.
A koronavírus okozta veszélyhelyzetben az iroda fokozott tájékoztatási tevékenységet látott el.
A parkolási ügyekben az online ügyintézésre helyeztünk nagy hangsúlyt, mely az ügyfelek
sorozatos visszajelzése alapján is gördülékenyen és megbízhatóan működött.
A tavalyi évben a koronavírus járvány miatt továbbra is magas volt a telefonos megkereséseink
száma.
Általános ügyfélszolgálati feladatok:

Érkeztetések száma:

4311 db

Iktatások száma:

Méltányossági parkolási kérelem:

1002 db

Hirdetmény:

242 db

Talált tárgy:

80 db

Lakcím rendezéssel kapcsolatos irat:

99 db

Zöld számra érkezett hívások:

114 db

Anyakönyvvel kapcsolatos irat:

>

1791 db

Az anyakönyvi igazgatási feladatok:

Az anyakönyvvezetök a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet, illetve az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló
32/2014. (V.19) KIM rendelet, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló új helyi
önkormányzati rendelet alapján látták el az elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)
működtetésével kapcsolatos feladatokat, illetve a Budapest I. kerületének közigazgatási
területén történt anyakönyvi események elektronikus anyakönyvezését (születés, házasság,
bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset). A tavalyi év során 9 esetben került sor ingyenes, 457
esetben a hivatali házasságkötő termekben, 22 esetben külső helyszínen anyakönyvi esemény
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(esküvő, bét) lebonyolítására, továbbá 9 bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítettek
hivatalunkban. Az anyakönyvvezetők ellátták a születés, a házasság, a halálesetek hazai
anyakönyvi ügyintézését, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvételét, válás
feljegyzését, születési és házassági névváltoztatási kérelmekkel kapcsolatos ügyek intézését, a
házassági névmódosítási kérelmekkel kapcsolatos, illetve az anyakönyvi kijavítási ügyek
intézését. Szóbeli kérelemre jegyzőkönyveket vettek fel a házassági névviselés módosításáról
és a születési név megváltozásáról. Ellátták az állampolgársági eskütétellel kapcsolatos
feladatokat. Kérelemre apai elismerő nyilatkozatokat vettek fel, illetve idézték és meghallgatták
az apaként megjelölt személyeket. Belföldi jogsegély kérelmekkel kapcsolatos ügyintézéseket
folytattak.
Az Ügyfélszolgálati Iroda 2022. évben ügyfélelégedettségmérés bevzetésével szertné
megismerni és annak megfelően módosítani ügyfélfogadási tevékenységét.
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9. Vagyonhasznosítási Iroda
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

A Vagyonhasznosítási Iroda - korábbi nevén Műszaki Iroda - a Polgármesteri Hivatal SZMSZének módosításával új név alatt kezdte meg működését, mely elnevezés összhangba került az
elátott feladatok körével.
Az Iroda élére 2021. június 16. napjával új vezető került. Ekkor az Iroda mindösszesen 3 fővel
működött. A vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok megfelelő ellátása érdekében fontos
feladat volt az Iroda létszámának feltöltése, illetve bővítése. 2021. őszén egy jogász kollégával
bővült az Iroda, majd a 2022. évi költségvetés elfogadását követő létszámbővítésnek
köszönhetően folytatódott - és jelenleg is folyamatban van - az Iroda személyi állományának
feltöltése.
II.

•

•

•

A szervezeti egység főbb feladatai

az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatok,
így az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
egyéb ingatlanok, felépítmények bérbeadásával, használatba adásával és
elidegenítésével kapcsolatos előkészítői feladatok, valamint a tulajdonosi, bérbeadói
döntések végrehajtása.
az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak továbbá az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok tulajdonjogi helyzetének, illetve használati viszonyainak rendezésével, az
önkormányzatot jogszabály vagy szerződés (társasházi alapító okirat) alapján megillető
elővásárlási joggal, az önkormányzati tulajdonú ingatlant, ingatlanokat érintő
tulajdonosi hozzájárulásokkal, a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával, az
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telek
határrendezéssel kapcsolatos ügyek.
a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával kapcsolatos feladatokat
III.

Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Lakásrendelet) alapján az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi,
bérbeadói jogkörök gyakorlója a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben
elsősorban a Tulajdonosi Bizottság, valamint a Gazdasági és Jogi Bizottság, továbbá a
polgármester.
> A 2021. évben az Iroda a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a veszélyhelyzet
hatálya alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve illetékes bizottságainak hatáskörében
eljárva hozott 62 db polgármesteri határozatba foglalt döntést hajtott végre, továbbá
a Képviselő-testület, a Tulajdonosi Bizottság, valamint a Gazdasági és Jogi Bizottság
részére mindösszesen 80 db előterjesztést készített elő és látta el a meghozott döntések
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
X Az előterjesztések elsősorban lejárt lakás- és helyiségbérleti szerződések
meghosszabbítása, bérleti jogviszony rendezése, bérlőtársi jogviszony létesítése,
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozattétel, társasházi közös
>
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tulajdonban álló ingatlanrészek - jellemzően tetőterek - értékesítése és az ehhez
kapcsolódó társasházi alapító okirat módosítása, valamint az egyes önkormányzati
vagyontárgyak hasznosításával kapcsolatos pályázatok kiírása és elbírálása
tárgykörökben készültek.
A Budavári Önkormányzat hosszú évek után 6 db önkormányzati lakásra szociális
bérlakás-pályázatot írt ki, a szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetük miatt leginkább
rászoruló, az I. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok
részére. Az Iroda 2021. évi egyik legnagyobb volumenű feladata a pályázati kiírás
lebonyolítása volt. A kiírásra 211 db pályázat érkezett, a pályázatot a képviselő-testű let
a 2021. október 21-i ülésén bírálta el. A pályázat eredményéről minden pályázó
értesítést kapott írásban, továbbá a nyertes ajánlattevőkkel a lakásbérleti szerződések
megkötésre kerültek, a lakások birtokba adása megtörtént.
A Budavári Önkormányzat épület-felújítási pályázatot hirdetett az I. kerületi
társasházak és lakásszövetkezetek lakóépületeinek felújítására. A pályázati kiírás
előkészítését, a benyújtott pályázatok szükség szerinti hiánypótoltatását, valamint
értékelését, továbbá a képviselő-testületi döntés előkészítését, végrehajtását is az
Iroda munkatársai végezték. Az Iroda munkatársai a pályázati eljárás során
folyamatosan kapcsolatot tartottak a társasházak közös képviselőivel. Az
önkormányzat 76 db társasház részére 123 413 311 Ft összegű, vissza nem térítendő
pénzügyi támogatást biztosít. A 76 db támogatási szerződést az Iroda előkészítette,
annak közös képviselők általi személyes aláírását megszervezte.
A 2021. évben az Iroda feladata volt továbbá a korábbi évek épület-felújítási pályázatai
elszámolásának ellenőrzése is.
Az önkormányzat ismét segítő kezet nyújtott a koronavírus-járvány miatt nehéz
helyzetbe került, a turizmusban közreműködő kerületi vállalkozások részére, amikor a
99/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy Önkormányzati
helyiségre 2021. szeptember 15. napján érvényes bérleti szerződéssel rendelkező azon
bérlő részére, aki a bérleményben a határozatban megjelölt termékkörök értékesítésére
irányuló, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó
kereskedelmi tevékenységet folytat, 2021. október 1. napjától a veszélyhelyzet
megszűnését követő kilencvenedik napig, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig
esedékes bérleti díjra a határozatban foglaltak szerint kedvezményt ad, amelynek
mértéke a havonta fizetendő nettó bérleti díj 50%-a. Az Iroda által előkészített javaslat
alapján a képviselő-testület 206/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatával a bérleti
díj kedvezmény iránti kérelem benyújtási határidejét 2022. január 15. napjáig
meghosszabbította, azzal, hogy a 2021. október 31. napját követően igazolt kérelmek
esetében a díjkedvezmény megállapítására a feltételek igazolását követő hónap első
napjától kerül sor. Az Iroda munkatársai fogadták a beérkező kérelmeket, szükség
esetén hiánypótlási felhívást bocsájtottak ki és valamennyi feltétel rendelkezésre állása,
igazolása esetén előkészítették a kedvezményt megállapító bérbeadói döntést.
2021. őszén 15 db önkormányzati, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának
elnyerésére pályázati felhívást készített elő az Iroda és gondoskodott annak
közzétételéről, valamint ellátta a pályázat lebonyolításával és elbírálásával kapcsolatos
feladatokat. A Lakásrendelet Iroda által előkészített módosítása következtében
lehetőség nyílt arra, hogy a pályázó öt év helyett tíz év határozott időtartamra vegye
bérbe az elnyert önkormányzati helyiséget, amennyiben a bérlő vállalja a helyiség kiírás
szerinti felújítását. A kiírás során mindösszesen 11 db pályázat érkezett. A pályázatot a
Tulajdonosi Bizottság a 2022. március 22-i ülésén bírálta el.
2021. november 18. napján lépett hatályba a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény azon
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módosítása, amely az abban foglalt feltételek mellett vételi jogot biztosit az
önkormányzati lakásbérlők meghatározott köre részére. Az Iroda a vételi jog
gyakorlásával kapcsolatban általános tájékoztató anyagot készített, fogadja és
nyilvántartásba veszi a benyújtott vételi kérelmeket, és tájékoztatást nyújt az
értékesítési eljárás menetével kapcsolatos kérdésekben. 2021. december 31. napjáig 95
db vételi kérelem került nyilvántartásba vételre.
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10. Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
I.

Szervezeti egység személyi állományára vonatkozó adatok

A szervezeti egységben egyrészt stabil munkatársi csapat látja el a közterület-használatai,
közútkezeléssel, környezetvédelmmel, városüzemeltetéssel, városgondnoki feladatokkal
kapcsolatos feladatokat. Másrészt folyamatos gondott okoz a beruházási ügyintézői álláshely
feltöltése, mivel a műszaki területen dolgozók a versenyszférában lényegesen jobb feltételekkel
tudtak munkaviszonyt létesíteni. Egy időre a főkertész munkakör is megüresedett, mivel a
főkertész a BÚJSZ kereteiben folytatta kerületet szépítő munkáját.

II.

•
•
•
•
•
•
III.

>

V

>

>

>

A szervezeti egység főbb feladatai

önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos előkészítői és lebonyolítói feladatok
ellátása, projektek utógondozása,
beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítés, lefolytatása,
pályázatok előkészítésével, koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a nyertes
pályázatok támogatási szerződése szerinti projekt lebonyolításában való részvétel,
a közterületek hasznosításával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyek előkészítése,
végrehajtása,
egyes környezetvédelmi hatósági feladatokat (fakivágások és -pótlások, zajos ügyek).
az önkormányzat a városüzemeltetéséhez kapcsolódó feladatait.
Szervezeti egység szakmai munkájának részletes bemutatása

2021. év kiemelt beruházási feladat volt a Márai Sándor Művelődési Ház építése az
egykori Polgári Kaszinó épületének átalakításával, felújításával. A projekt műszaki
átadás-átvételére 2021. márciusban került sor. A tényleges használatba vételig az
iroda közreműködött a hatósági engedélyek megszerzésében és üzemeltetési feladatai
elvégzésében.
Az év során megvalósult a Polgármesteri Hivatal pince irattárának felújítása; a
parkolási rendszert támogató optikai hálózat felújítása és bővítése; a Lisznyai park
kivitelezése; a Kilus kút és környékének rendbetétele, Naphegy téri park környezetének
rendezése.
A beruházások és felújítások mellett az iroda munkatársai folyamatosan készítik és
készíttetik elő a következő évek tervezett beruházásait. A Városháza földszinti
kantinjának és 1. emeleti átalakításának tervét; a Vérmező megvalósíthatósági
tanulmányát; a Víziváros forgalomcsillapításának; a Logodi utcai idősek otthonának
koncepciótervét; a várfal statikai stabilizálásának és felújításának tanulmánytervét; a
zsinagóga feltárását, és a Batthyány tér felszíni átalakítására készült terveket.
Az iroda munkatársai készítették elő és bonyolították le a kertszépítés pályázatot, a
2021. évi energiahatékonysági „természetes személyek részére nem önkormányzati
tulajdonú I. kerületi lakóingatlanok korszerűsítésének támogatására" pályázatot, és a
Zöldfal pályázatot.
Az Önkormányzat által kiirt pályázatok gondozása mellett az iroda munkatársai
készítették elő az önkormányzat által benyújtott és már nyertes pályázatot a
Szentháromság tér nemzeti emlékhelyen tervezett zöldterületi fejlesztéshez kapcsolódó
tervpályázat lebonyolítására.
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Elkészítették a korábbi támogatási szerződésekhez kapcsolódó beszámolókat,
elszámolások szakmai részét, illetve sikeresen zárták a korábbi nyertes pályázatok
fenntartási időszakait, többek közt a 11 milliárd forint támogatású Budai Vár és
környéke közlekedésfejlesztése (KÖZOP) projektet. A projekt fenntartási időszakot
lezáró ellenőrzése: mind a projekt fizikai fenntartása, mind az iratok tekintetében
mindent rendben talált a támogató.
Közbeszerzési és beszerzési eljárásokat bonyolított az iroda a Batthyány tér felszíni
átalakításának tervezésére, az ingatlan-értékbecslés és mérnöki szolgáltatások
elvégzésére, a műszaki dokumentáció és a járulékos szolgáltatások elvégzésére, a
Várnegyed újság nyomdai feladatainak ellátására.
Az iroda munkatársai által bonyolított beszerzések keretében kerültek beszerzésre a
párakapuk, a kupakgyüjtő szívek, közösségi könyvszekrények, hulladékgyűjtők, szelektív
hulladékgyűjtők, hordozható nyomtatók, robogók, gépjárművek, karácsonyi díszítések,
díszkivilágítások.
A környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódóan az iroda munkatársai részt
vettek a SECAP Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv előkészítésében,
végrehajtásában. Megszervezték 4 tonna veszélyes hulladék összegyűjtését a kerületi
lakosoktól. A zöldhulladékzsák-akció során kb. 3000 zsákot osztottak ki a kerületi
lakosoknak, miközben a helyben komposztálás előnyeit is ismertették. 2021. évben 21
köbméterrel nőtt a kerületen belüli közterületi hulladékgyűjtő-kapacitás (61x240 liter +
131x50 liter). Közel 6 tonna zeolitot biztosítottak a lakosoknak az irodán dolgozó kollégák
a környezetbarát síkosságmentesités támogatása érdekében. Kilenc helyszínen faltólfalig takarítást szervezett az iroda a kerület tisztaságának érdekében. Az iroda
munkatársai aktívan részt vettek az önkormányzatok környezetvédelmi munkatársi
hálózatában, klímabarát képzéseken a további környezetvédelmi célok előkészítés
érdekében.
Zöldterületek fenntartása terén két nagy változás történt az elmúlt évben, elkészült a
fa- és zöldfelületi kataszter, integrálva a Budapest Fatárba, valamint a második félévtől
a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. vette át a kerületben az
önkormányzati fenntartású közterületeken a parkfenntartói feladatokat.
Üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan az iroda munkatársai elkészíttették a
Polgármesteri Hivatal épületgépészeti állapotfelmérését, megrendelték Esztergomi
rondella geodéziai mérését. Intézkedtek a várfalat károsító fás szárú gyomnövények
irtásáról, közterületek síkosságmentesítéről, lépcsőkorlátok készíttetéséről, kidőlt
parkolásgátló oszlopok, lámpaoszlopok, KRESZ-táblák helyreállításáról, roncsautó
elszállításról, utcanévtábla, tájékoztató táblák készíttetéséről, pótlásáról, illegális
hulladéklerakások
felszámolásáról,
közvilágítási
hibák
bejelentéséről,
graffitimentesítésröl.
A közútkezelési feladatok között az útfenntartás keretében folyamatosan ellenőrizték a
kerület kezelésében lévő utak állapotát, rövid határidőn belül kijavíttatták az észlelt
úthibákat. Az elmúlt egy évben kb. 200 helyszínen kellett útkarbantartást végezni. A
fővárosi területeken lévő úthibákat az iroda azonnal jelzi a kezelőnek, a Budapest Közút
Zrt.-nek. Az iroda munkatársai sok esetben forgalomtechnikai javaslatotokat,
véleményeket fogalmaztak meg és továbbítottak a forgalomtechnikai kezelő, a
Budapest Közút Zrt. felé.
Az irodán közterületek eltérő hasznosítását érintően 291 db, fakivágásokhoz
kapcsolódó fapótlási kötelezettséget érintően 100 db, zaj határértéket megállapítás,
zajpanasszal kaocsolatosan 48 db hatósági eljárás volt folyamatban, a közútkezelői
döntések száma 55 db volt, az ellenőrzéseké pedig 3610.
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> Az iroda esetében kiemelkedő a közösségi felületen,valamint telefonon érkező
bejelentések száma megkezelítőleg 4000 db/év
> Az iroda tevékenységéhez kapcslódó bevétel megközelítette a 250 millió forintot.
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Képviselői módosító indítvány
Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29.-ei ülésére

a Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom

kiszorításának vizsgálatára, tanulmányterv készítésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a Naphegy térségének forgalomcsillapítását vizsgáló előterjestés az alábbi döntési javaslattal kerüljön
elfogadásra:

Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálatáról, tanulmányterv készítéséről

1) Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Naphegy térségének további
forgalomcsillapítási lehetőségeinek,

illetve az átmenő forgalom kiszorításának vizsgálatáról szóló

tanulmányterv készítését az alábbi műszaki tartalommal:
1. A jelenlegi állapot vizsgálata
1.1. Forgalomtechnikai kialakítás
1.2. Forgalmi helyzet értékelése (forgalomszámlálások és sebességmérés alapján) 2.
Javaslatok kidolgozása az átmenő forgalom csökkentésére
3. Javaslatok kidolgozása a járművek sebességének csökkentésére
4. Költségbecslés készítése a javasolt beavatkozásokra
5. A javasolt beavatkozások egyeztetése a Forgalomtechnikai kezelővel
6. A javasolt beavatkozások egyeztetése a Gazdasági és Jogi, valamit a Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságokkal és az érintettekkel.
2) Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányterv készítését a
Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének 4. mellékletben, a beruházások között a „Naphegy tér fejlesztése" előirányzat
terhére biztosítja.
3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és Jogi Bizottság elnökét a
tanulmányterv készítéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, és felhatalmazza a nyertes
ajánlattevővel a szerződéskötésre.

Határidő: szerződéskötés: 2022. november 15.
Felelős: Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Kérem a Képviselő-testületet támogassák javaslatom!

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29- i ülésére
a Budapest I. kerületi térfelügyeleti rendszer 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozattal
jóváhagyott fejlesztésének megvalósításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés

Az előterjesztés

Az előterjesztést bizottság ülésére

készítéséért felelős:

tárgyalásra alkalmas:

benyújtom:

dr Vörös Maria Éva

dr. Németh Mónika

irodavezető

jegyző

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24. napján hozott 35/2022.
(II. 24.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a 2022. évben 30 db térfigyelő kamerát telepít az
alábbi helyszíneken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Palota út a Fehérvári kapunál
Bécsi kapu tér
Táncsics Mihály utca 11.
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
Corvin tér
Bem rakpart - Halász utca kereszteződés
Hunyadi János út - Jégverem utca kereszteződés

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Toldy Ferenc utca 25.
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
Logodi utcai.
Lovas út 15.
Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
Gellérthegy utca 13.
Döbrentei utca 10.
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
Hegyalja út - Sánc utca kereszteződés
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
Apród utca - Attila út kereszteződés
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
Hegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet „Térfigyelő kamerarendszer bővítése" soron az Önkormányzat a feladat végrehajtásához
a bruttó 75 millió forint fedezetet biztosított.
A közbeszerzés értékének meghatározására 2022. március hónapban indikatív árajánlatokat kértünk 3 kamerarendszerek telepítésével és karbantartásával foglalkozó - vállalkozástól.
A terület bejárására valamint az egyes helyszíneken a telepítés műszaki feltételeinek vizsgálatára 2022.
március és április hónapokban került sor, melynek során megállapításra került, hogy a tervezett helyszíneken
vagy közvetlen közelükben lehetőség van a térfigyelő-kamerák elhelyezésére.
Az indikatív árajánlatok elkészítésére a helyszíni bejárást követően a telepítés műszaki feltételeinek
ismeretében kerülhetett sor. Megkeresésünkre 2 db 100 millió forint feletti árajánlat érkezett be május végén,
melyek jelentősen meghaladták a költségvetésben biztosított fedezetet. A legkedvezőbb árajánlat elérte a
bruttó 125 millió forintot.
Az indikatív árajánlatok beérkezését követően egyeztetéseket folytattunk le a megvalósítás költségeinek
csökkentése érdekében, azonban ezek nem vezettek eredményre, 2022. július közepére nyilvánvalóvá vált,
hogy a költségvetésben biztosított fedezet nem elegendő arra, hogy a Képviselő-testület által a 2022. évben
megvalósítani kívánt térfigyelő-kamera fejlesztése létrejöjjön. A jelenleg rendelkezésre álló összeg - a
helyszínek függvényében -15-20 kamera telepítésére elegendő.
A 2022. évi térfelügyeleti rendszer bővítésének megvalósításához a Tisztelt Képviselő-testületnek döntést kell
hoznia arról, hogy a fejlesztést a 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatban meghatározott sorrendben, a
költségvetésben rendelkezésre álló fedezet erejéig valósítja meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntés költségvetési kihatással nem jár, a korábban
fedezetként biztosított 75 millió forint már szerepel a költségvetésben.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CUKXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdés az ülés nyilvános és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület
egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat megtárgyalására
és elfogadására.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...12022. {....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi térfelügyeleti rendszer 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozattal jóváhagyott
fejlesztésének megvalósításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet „Térfigyelő
kamerarendszer bővítése" soron rendelkezésre álló 75 millió forint fedezet erejéig a térfigyelő kamerák
telepítését a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2022 (II. 24.)
önkormányzati határozatában meghatározott helyszínek sorrendje szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda
Budapest, 2022. szeptember

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budai Vár parkolási övezetében az autóbusszal történő várakozási hozzájárulással kapcsolatos
döntések jóváhagyásáról

A bizottsági ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

,
,,
Az eloterjesztest előzetesen tárgyalja

Idegenforgalmi Bizottság
,
Gazdasági es Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a bizottság

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

ülésére benyújtom:

dr Vörös M ária Éva
irodavezető

dr Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdés 3. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a parkolás
üzemeltetés.
A parkolás üzemeltetési feladatokat a Budapest I. került Budavári Önkormányzat és a Budavári Kapu
Kft. között a 2019. március 1. napján között parkolási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban:
közszolgáltatási szerződés) alapján a Budavári Kapu Kft. látja el.
A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:

Parkolási rendelet) módosítása egy új jogintézményt vezetett be, amely az autóbuszoknak a Budai Vár
várakozási övezetébe történő behajtását szabályozza a várakozási hozzájárulás bevezetésével.
A várakozási hozzájárulás kiadására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat jogosult, a
kiadásának feltételeit valamint módját az I. kerület közterületein a járművel várakozás dijának és a
várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelete
szabályozza.
A várakozási hozzájárulás kiadásával, az előzetes regisztrációs rendszer kialakításával, valamint
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok szervesen kapcsolódnak a parkolás üzemeltetési feladatokhoz,
ezért ezeket leghatékonyabban a Budavári Kapu Kft. tudja ellátni. A feladat delegálásával egyidőben
szükséges a közszolgáltatási szerződés módosítása is.
A Parkolási rendelet ezen felül érinti a várakozási övezeteket, illetve a díjköteles várakozás időtartamát
is. Kerületünkben két várakozási övezet található. Az „A" várakozási övezetben 08:00 és 22:00 óra
között, a „B" várakozási övezetben 08:00 és 20:00 óra között díjköteles a várakozás munkanapokon.
A díjköteles várakozási időtartam növekedésével jelentős többletfeladatok keletkeznek. A Budavári
Kapu Kft. előzetes számításai szerint a hozzávetőleg 38%-os bevételnövekedés mellé 40%-os
munkateher növekedés prognosztizálható.
A fenti számítások miatt célszerű a várakozási díj megfizetésének ellenőrzése során a törzsidő
intézményének bevezetése és annak a közszolgáltatási szerződésben történő rögzítése. A törzsidő
lényege, hogy a várakozási díj megfizetésének ellenőrzésére munkanapokon 08:00 és 18:00 óra közötti
időszakban az eddigieknek megfelelően kerül sor. Ezt követően 20:00 illetve 22:00 óráig pedig eseti,
célzott ellenőrzéséket hajtanak végre a parkolásellenőrök.

A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) pályázatból megvalósult Lovas úti töltőállomásnak a Budavári
Önkormányzat által történő 5 éves kötelező ingyenes fenntartási ideje 2021. nyarán lejárt. A
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet hatályát vesztette, így nincs
akadálya annak, hogy az Önkormányzat a Lovas úti töltőállomást önmaga vagy más gazdasági társaság
útján üzemeltesse, illetve egyéb más módon hasznosítsa. Ennek érdekében a közszolgáltatási
szerződésből a „Lovas út menti parkolóban létesített elektromos autó gyorstöltő üzemeltetése"
feladatot törölni szükséges.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntés eredményeképpen az Önkormányzat bevétele
növekszik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdés az ülés nyilvános és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslatok,
valamint az azok mellékletét képező Parkolási közszolgáltatási
megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

2

szerződés

módosításának

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (IX. 29.) önkormányzati határozata
Budai Vár parkolási övezetében az autóbusszal történő várakozási hozzájárulással kapcsolatos
döntések jóváhagyása

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft.-t bízza
meg a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási
területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati
rendeletében meghatározottak szerint autóbusszal a Budai Vár parkolási övezetében történő
várakozáshoz szükséges várakozási hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásával.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - a határozat
melléklete szerint - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Parkolási közszolgáltatási
szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

3. Előterjesztés melléklete(i)1

1. melléklet: Parkolási közszolgáltatási szerződés 3.sz. módosítása - egységes szerkezetben
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BDW............... 72022
PARKOLÁSI KOZSZOLGALTATASI SZERZŐDÉS
3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

-

a módosításokkal egységes szerkezetben -

amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat,
Székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

Képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
Bankszámlaszám:
12010154-00379543-00100000
Adószám:
15735643-2-41
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseli:
Cégjegyzékszám:

Dőri Tamás Péter ügyvezető
01-09-952764

Adószáma:_________

23117413-2-41

Bankszámlaszám:
(a továbbiakban: Társaság)

12001008-01255363-00100002

Előzmények
Budapest i kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ..... 72022. (...... ) önkormányzati
határozatával úgy döntött, hogy a Társaságot bízza meg a Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járműve! várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló
30/2010 (Ví 4.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az autóbuszoknak a Budai Vár
parkolási övezetébe történő várakozási hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásával.
A határozatnak megfelelően Felek a közöttük 2019. március 1. napján kelt Parkolási közszolgáltatási
szerződést az alábbiak szerint módosítják.
A Felek a..... /2022. (......) önkormányzati határozat felhatalmazása alapján hatályba lépő módosító
rendelkezéseket a Parkolási közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegében dőlt és félkövér betűtípussal, továbbá aláhúzássaljelölték.

/.

Preambulum

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)

önkormányzati feladat a gépjárművek parkolásának biztosítása. Az Mötv. 23. § (5) bekezdésének 3.
pontja alapján az kerületi önkormányzat feladata az parkolás-üzemeltetés.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Kktv.) 9/D.§ (2) bekezdése értelmében az
helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó
közszolgáltatást a tulajdonos, illetve az Mötv. 16/A. §-a szerinti szolgáltató köteles ellátni.
Az Mötv. 16/A. § c.) pontja szerint a helyi önkormányzat a parkolási közszolgáltatást 100%-os
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság útján láthatja el.
Budapest Főváros Ónkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelenjárművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (Ví 4.) önkormányzati rendelete 13/A. § (3) bekezdése
szerint a Budai Vár parkolási övezetében autóbusz csak autóbusz várakozási hozzájárulással. 6.00 és
22.00 óra között várakozhat.
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a
járműve! várakozás rendiének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelenjárművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (V! 4.) önkormányzati rendelete 13/A. § (8) bekezdése
alapján az autóbusz várakozási hozzájárulást a közterületek tulajdonosaként a Budapest Főváros l
kerület Budavári Önkormányzata adja ki.

A Társaság az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
A fentiek figyelembevételével - a Kktv. 9/D.§ (4) bekezdése alapján - az Önkormányzat a Társasággal a
parkolási közszolgáltatás ellátására jelen szerződést köti.

//.
1.

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat

A Budai Vár védett (amely a Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Palota 6452/1. hrsz-ú
ingatlana) és várakozási területén [a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér
közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza), a- Szent-György utca 4s-a
Színház- utcai megvalósított automatikus rendszámfelismerésen alapuló, több övezetre tagolt

gépjármű beléptető és parkolási rendszer, valamint az Önkormányzat 116/2011. (Vili. 25.) Kt.
számú határozatával létrehozott parkolási részlegen belüli parkolási rendszer (a továbbiakban:
Parkolási Rendszer) üzemeltetése, támogatási szolgáltatás nyújtása és karbantartása az alábbiak
szerint:
A Parkolási Rendszer (beleértve a jelen Szerződés időtartama alatt pótolt eszközöket is) teljes körű
üzemeltetése, az üzemeltetés során felmerült, és a felhasználók által bejelentett problémák
kezelése, rendszergazdai feladatok elvégzése, üzemeltetés-folytonosság biztosítása az
Önkormányzat székhelyén a jelen Szerződésben foglaltak szerint.
Ennek keretében különösen:
a) Üzemeltetés átadás-átvétele;
b) Üzemeltetési szolgáltatás folyamatos biztosítása a jelen Szerződés szerint, ami a következőket
jelenti:

■ A Társaság feladata:
-

a beléptetési rendszer irányítása során a feladatok kiadása, összehangolása, ellenőrzése;
heti jelentések készítése az Önkormányzat részére;

- folyamatos egyeztetés az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartó személlyel;
-

-

a beléptetésből származó bevétel alakulásának figyelemmel kísérése, a várakozási
díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről nyilvántartás készítése, és annak havi
gyakorisággal történő megküldése az Önkormányzatnak;
a beléptetéssel kapcsolatban érkező panaszok, bejelentések, valamint - a diszpécser
jelzése alapján - a szabálytalan kilépések, az esetleges károkozások, rongálással járó
esetek kivizsgálása, illetve az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések megtétele,
válaszlevelek elkészítése;

-

a beléptetési rendszer javításával, és karbantartásával kapcsolatosan beérkező teljesítési
számlák helyességének ellenőrzése (a szerződésben foglaltaknak megfelelően);
a diszpécserek munkájának folyamatos ellenőrzése;
beléptetés működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása;

-

részvétel a heti jelentés javításában, szerkesztésében, adatok továbbítása az
Önkormányzatnak.
• A Társaság további kötelezettségei:
- a Szerződés megszűnésének időpontjában a rendszer aktuális állapot szerinti átadás
átvételének biztosítása;
- dokumentációs adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása.
A Társaság az Önkormányzat helyett bocsátja ki a nyugtákat és a számlákat a várakozási díjakról
és pótdíjakról.
2.

A Gránit lépcsőnél, a Murád bástyánál, valamint az Iskola lépcsőnél lévő liftek (a továbbiakban;
Liftek) üzemeltetési és hasznosítási feladatainak ellátása.

3.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi, a Budapest
Főváros Önkormányzata tulajdonában álló közlekedési célú várakozási közterületek (a
továbbiakban; Fővárosi Utak) fenntartása és üzemeltetése. A Fővárosi Utak részletes
meghatározását a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros
Önkormányzata között 2015. április 27. napján létrejött Megállapodás tartalmazza.

4.

A Lovas út menti parkolóban létesített-elektromos ay-tó gyorstöltő üzemeltetése.

4.

A karbantartás és adminisztráció a Társaság kizárólagos felelősségi körébe tartozik. E szerződés
teljesítése során a karbantartás fogalma alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4)
bekezdés 9. pontjában szereplő fogalmat kell érteni, azaz
karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését
szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a
hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási,
karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni,
amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi,

A karbantartáson kívül eső javítási munkák felmerülése esetén - szükség szerint - a Társaság
értesíti az Önkormányzatot.
5.

2021. július 1. napjától a Budapest I. kerület Halászbástya felső kilátó szint beléptetésével

kapcsolatos egyéb tevékenységek elvégzése. *
* Ezen új feladatkör a 13/2021. (VI. 24.) számú önkormányzati alapján képezi a közszolgáltatási
szerződés részét.
6.

A külön megkötött együttműködési megállapodás alapján részvétel a kerékbilincselési feladatok
ellátásában**"
** Ezen új feladatkör a 202/2022 (Ví 23.) számú önkormányzati határozat értelmében 2022.
augusztus 1. napjától képezi közszolgáltatási szerződés részét.

7-

A Budai Vár parkolási övezetében autóbusszal történő várakozáshoz szükséges hozzájárulás
kiadásának koordinálása, az előzetes regisztráció feltételeinek megteremtése és a regisztrációs
rendszer üzemeltetése.
*** Ezen új feladatkör a...... /2022 (.........) számú önkormányzati határozat érteimében 2022.

............... napjától képezijelen közszolgáltatási szerződés részét.

III.
1.

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat részletezése

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat az Önkormányzat 116/2011. (Vili. 25.) Kt. számú
határozatával létrehozott parkolási részlegen belül (Parkolási Rendszer)
A Társaság feladata:
Az Önkormányzat 5089 (ötezer-nyolcvankilenc) személyautó és 38 (harmincnyolc) busz
parkolóhelyén üzemeltetett összesen 156 (egyszázötvenhat) darab parkolójegy kiadó automata
(az előbbiek szerinti mennyiségi paraméterek az Önkormányzat által jóváhagyott üzleti tervek
alapján módosulhatnak) teljes körű üzemeltetése, az üzemeltetés során felmerült, és a
felhasználók által bejelentett problémák kezelése, rendszergazdai feladatok elvégzése,
üzemeltetés-folytonosság biztosítása a jelen pontban foglaltak szerint.

2.

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat az Önkormányzat 115/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozata
alapján (Liftek).
A Gránit lépcsőnél, a Murád bástyánál, valamint az Iskola lépcsőnél lévő liftek üzemeltetési és
hasznosítási feladatainak ellátása.
A jelen pontban foglaltak teljesüléséért a Társaság vezető tisztségviselője a felelős.

3.

A Fővárosi Utak fenntartása és üzemeltetése. A Fővárosi Utak és kapcsolódó feladatok részletes
meghatározását a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros
Önkormányzata között 2015. április 27. napján létrejött Megállapodás tartalmazza.

4

A Lovas út menti parkolóban-létesített elektromos autó gyorstöltő üzemeltetése.
A várakozási díjfizetés ellenőrzése során a feladatot mind a kerületi, mind pedig a Fővárosi
fenntartásban levő utak esetében a 08:00 és 18:00 között törzsidőben. 18:00 és 22:00 óra között
eseti, célzott ellenőrzéssel látja ei

5.

A 13/2021. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat alapján ellátandó Budapest I. kerület
Halászbástya felső kilátó szint beléptetésével kapcsolatos üzemeltetési feladatok, a beléptető
rendszerének üzemeltetésével és az azzal kapcsolatos egyéb tevékenységek elvégzése feltételeit
az Önkormányzat és a Társaság között kötött külön megállapodás tartalmazza.

IV.

A Szerződés hatálya

A Szerződést a Felek 2019. március l-jétől határozatlan időtartamra kötötték.
Jelen Szerződés 13/2021. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat számú önkormányzati határozatnak
megfelelő módosítása a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban kerül
sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
Jelen módosítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. március 1. napján kelt Kiegészítő
Megállapodás.

V.

Közszolgáltatási díj, fizetési feltételek

1. A Felek rögzítik, hogy a Parkolási Rendszer üzemeltetése során megfizetett várakozásió\\ és a pótdíj
az Önkormányzatot illeti, azonban a Társaság (legalább) a közszolgáltatás ellátásához szükséges
költségeinek megtérítésére jogosult, amelyet Önkormányzat a Társaság által kibocsátott
előlegszámla alapján, vagy az elszámolást követően térít meg Társaság részére az e pontban
részletezettek szerint.
1. /. A Társaság havonta utólagosan, tételes elszámolás alapján állít ki számlát az Önkormányzat részére
az előző hónap összes kiadásainak megtérítésére.
1.2.

Minden, az Önkormányzat részére benyújtott számla mögé igazolásként csatolni kell az adott

időszakban figyelembe vett, Társaság által befogadott összes számlát, illetve egyéb bizonylat másolatot,
valamint a személyijellegű kifizetéseket igazoló bér- ésjárulék összesítőt.
1.3. Társaság külön számol ei a Fővárosi fenntartású utak parkolás üzemeltetésével összefüggő
költségekről.
1.4. A Társaságnak év elején 25 millió Ft összegű előleg igénybevételére van lehetősége, amely előleg
felhasználásévat legkésőbb tárgyév december 31 -ig elszámol.

2.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság által kiállított számla alapján a
Társaság tételesen elszámolt költségeit megfizeti.

3.

ATársaság az üzemeltetési szolgáltatások teljesítéséért előlegszámlát vagy havonta, utólag jogosult
számlát kiállítani.

4.

Az Önkormányzat az igazolt teljesítést követő 15 napon belül, a számlán feltüntetett számlaszámra,
átutalással egyenlíti ki a számla összegét. A kifizetés a Társaság bankszámláján való jóváíráskor
tekintett teljesítettnek. Az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő öt munkanapon belül
jelezni köteles Társaság felé a számla elfogadását, vagy visszautasítását.

5.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a parkolással kapcsolatos bevétel az Önkormányzathoz
folyik be.

elhelyezését biztosító, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) megfelelő szakmai színvonalon
történő őrzés-védelmét biztosítja.

VI.

A Társaság jogai és kötelezettségei

1-

A Társaság a feladatait a jelen Szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, a
Szerződésben meghatározott költségtérítés ellenében köteles elvégezni.

2.

A Társaság a Szerződésben foglaltakat személyesen köteles teljesíteni a jelen szerződés szerint,
azonban az egyes részfeladatok vonatkozásában közreműködőket is bevonhat. A Társaság
közreműködő igénybevétele esetén, ezt megelőzően köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a
közreműködő személyéről, illetve a megkötendő közreműködői szerződés fontosabb feltételeiről.

3.

A Társaság felelős a maradéktalan és határidős teljesítéshez szükséges elegendő számú és
szaktudású személyzet biztosításáért, valamint azért, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatásokat
az ilyen típusú teljesítésekben jártas, megfelelő szakértelemmel rendelkező társaságtól elvárható
színvonalon teljesíti.

4.

5.

A Társaság kijelenti, hogy az üzemeltetés során a mindenkor hatályos, Budapest Főváros
közigazgatási területre vonatkozó parkolással összefüggő jogszabályok, valamint a Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete által megállapított, az I. kerület közterületein történő
parkolással összefüggő jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
A közreműködő bevonásának feltételei az alábbiak:
Társaság a közreműködő teljesítéséért mind a minőségi követelmények, mind a határidők
tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. A Társaság a
szerződés teljesítésébe bevont közreműködő tevékenységét, termékeit a saját tevékenységére
vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni.

6.

Tilos a közreműködőnek harmadik személyre engedményeznie a közreműködői szerződésben
foglalt bármely jogát, vagy kötelezettségét, illetve a szerződés teljesítését.

7.

A Társaság a közreműködők tevékenységét a közreműködővel szerződő fél minőségében felügyeli,
a közreműködők képviseletét az Önkormányzat felé közvetlenül látja el. A közreműködő az
Önkormányzat felé semmilyen igényt nem támaszthat, jogviszony közöttük nem jön létre.

8.

Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Társaság felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.

9.

A Társaság tevékenysége során szorosan együttműködik az Önkormányzat munkatársaival.
Munkáját úgy szervezi, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozza Önkormányzat napi
tevékenységét. Tervezett részleges, vagy teljes üzemszünet csak az Önkormányzat előzetes
írásbeli engedélye alapján lehetséges.

10. A Társaság egy - a jelen Szerződésben nevesített - kapcsolattartót nevez ki, aki ellátja a Társasági
feladatok irányítását, és felhatalmazást kap arra, hogy közvetlen kapcsolatot tartson a jelen

11 ATársaság haladéktalanul írásban közöl az Önkormányzattal minden olyan körülményt, amely jelen
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti, vagy
befolyásolja.
12. A Társaság köteles az Önkormányzatot figyelmeztetni, amennyiben célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Társaság a felelős. Ha azonban
Önkormányzat a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja. Társaság az Önkormányzat
utasítása szerint, az Önkormányzat kockázatára köteles a munkát elvégezni.
13. A díj- és pótdíjbehajtással kapcsolatos kötelezettségek:
-

Ha a szolgáltatást igénybe vevők a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a Társaság a
díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai
küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldi.

- Amennyiben a díj- és pótdíjfizetési felszólítás ellenére sem történik teljesítés, úgy a Társaság
köteles a gépjármű üzemben tartójával szemben jogi eljárást kezdeményezni.
- A Társaság a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés
érvényesítésére a jármű rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét, születési
idejét és lakcímét, a nem természetes személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének,
telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát
3) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig,
b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíj fizetési felszólítás megküldése céljából a 60

napos jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig,
c) a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a bírósági,

felszámolási és végrehajtási eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti.
14. A Társaság köteles jelen Szerződést - annak esetleges módosításaival egységes szerkezetben annak hatályba lépését követő 30 napon belül a honlapján közzétenni.

VII.
1.

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

Az Önkormányzat jogosult a szerződéses feladatok végrehajtásáról és a teljesítés állásáról
tájékozódni.

2.

Az Önkormányzat köteles a Társaságnak átadni minden olyan rendelkezésére álló adatot,
információt, dokumentumot (különösen a behajtási engedéllyel, vagy egyéb kedvezménnyel
rendelkező személyek, illetve gépjárművek jegyzékét), amely a jelen Szerződés teljesítése
érdekében szükséges.
Amennyiben a Társaság igényli, indokolt esetben az Önkormányzat munkatársai, szakemberei
előzetesen egyeztetett időpontban díjmentesen a Társaság rendelkezésére állnak konzultációs
jelleggel.

3.

Az Önkormányzat köteles a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges
intézkedéseket saját hatás- és felelősségi körében kiadni.

4.

Az Önkormányzat a Társaság üzemeltetésébe adja a rendszereihez való helyszíni hozzáférést
biztosító területeket és a távoli hozzáférés infrastruktúráját (hálózat), melyről Szerződő Felek
külön Üzemeltetési Szerződést kötnek.

5.

Az Önkormányzat köteles a jelen Szerződést - annak esetleges módosításaival egységes
szerkezetben - annak hatályba lépését követő 30 napon belül a honlapján közzétenni.

Vili Együttműködési kötelezettség, a kapcsolattartás formája
1

Felek a Szerződés teljesítése során annak tárgyára és sajátosságaira való tekintettel fokozott
együttműködésre kötelesek. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely bármelyik Fél
kötelezettségeinek teljesítését akadályozza, vagy késedelem veszélyével fenyeget. Felek
kölcsönösen kötelesek egymást értesíteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a
késedelem, illetve egyéb akadályoztatás elhárítható legyen.

2.

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely pontja érvénytelennek bizonyulna,
úgy az nem hat ki az egész Szerződés érvényességére, hanem az adott érvénytelen pont helyébe
a jogszabályoknak, illetve a Szerződés szellemének megfelelő rendelkezés kerül automatikusan.
Amennyiben bármely ilyen okból szükség lenne a szerződés megfelelő módosítására, úgy a Felek
kölcsönösen együttműködve, a jogszabályoknak és a Szerződés céljának megfelelően módosítják
a Szerződést a lehető legrövidebb időn belül.

3. Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő kapcsolattartókat jelölik ki.
Az Önkormányzat részéről:
Teljes körűen:
név:
Cím:
Telefon:

Váradiné Naszályi Márta polgármester
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
458-3012

Telefax:
458 3081
E-mail: hivatal@budavar.hu
Panasz, közérdekű bejelentés ügyintézése során:
név:
ügyfélszolgálati ügyintéző
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Cím:
458-3030
Telefon:
Telefax:

458-3081

ATársaság részéről:
Teljes körűen:
név:
Cím:
Telefon:

4.

Dőri Tamás ügyvezető
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
+36 20 239 7210

A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat tételére a Felek képviseletére felhatalmazott személyek
jogosultak. E jognyilatkozatokat írásban kell megtenni. A jognyilatkozatot személyesen, vagy postai
úton ajánlott levélben, vagy tértivevényes küldeményben, vagy sürgős esetben telefax útján kell a

jognyilatkozat nem tehető.
5.

Szerződő Felek az együttműködés keretében teljesítendő - az előző bekezdés körébe tartozó
jognyilatkozatokat kivéve - írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik Fél által kijelölt
kapcsolattartóhoz kötelesek megtenni, és a másik Fél kapcsolattartójától kötelesek az ilyen
értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Ez a rendelkezés nem
zárja ki azt a lehetőséget, hogy információcsere történjen az Ónkormányzat és a Társaság, vagy
közreműködő teljesítésben résztvevő más tagjai között.

6.

Az értesítés írásbeli formájára és elküldési módjára a 4. pontban foglaltak irányadók azzal az
eltéréssel, hogy ezek az értesítések elektronikus úton is továbbíthatók.

7.

Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos, bármelyik Féltől származó, és a másik Fél jóváhagyását, utasítását vagy intézkedését

8.

9.

igénylő értesítésére lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül
válaszolnak az intézkedési határidő megjelölésével. Ez nem jelentheti a szerződésben szereplő
döntési és válaszidők meghosszabbítását.
Az Önkormányzat kijelöli, és megfelelő hatáskörrel felruházza azt a személyt, aki a
kapcsolattartásért felelős, koordinálja és ellenőrzi az Önkormányzat által elvégzendő feladatokat,
és ellátja az átadás-átvételi eljárás során felmerülő feladatokat.
Az Önkormányzat minden olyan változásról értesíti a Társaságot, mely az általa végzett
tevékenységet, illetve annak hatékonyságát befolyásolja annak érdekében, hogy a Társaság a
kikötött határidőben szerződésszerűen teljesíthessen.

10. A Társaság írásban közölt megkeresésére az Önkormányzat köteles minden olyan döntést
meghozni, és 10 munkanapon belül írásban közölni a Társasággal, amely a megfelelő teljesítés
érdekében szükséges.

IX.
1.

A Szerződés megszűnése

A Szerződés megszüntetése
A jelen Szerződés megszüntetésére közös megegyezéssel és azonnali hatályú - rendkívüli felmondással kerülhet sor, amennyiben a másik fél valamely szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegi.

2.

Elszámolás a Szerződés megszűnése esetén
Felek a Szerződés megszüntetése esetén a Szerződés megszűnését követő 30 napon belül
elszámolnak egymással és teljesítik a Szerződés megszűnése időpontjában egymással szemben
fennálló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.

X. Adatkezelés és adatbiztonság
1.

Titoktartás
A Társaság a Szerződés teljesítése során köteles az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat
megtartani, továbbá közreműködőivel is megtartatni.

másik Fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és
megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozza
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személyek tudomására.
Az üzleti titkot képező információkat a Felek jelen jogviszony megszűnése esetén sem jogosultak
illetéktelen harmadik személyek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon
hasznosítani, továbbá a másik Fél és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon felhasználni.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az adatokra, melyeknek közzététele jogszabály
alapján kötelező.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Társaság referenciaként hivatkozhat a jelen szerződésre.
2.

Adatbiztonság
Az Ónkormányzat vállalja, hogy azokat a szabályzatait, melyek ismeretére a Társaságnak feladatai
ellátása érdekében szüksége van, a Társaság rendelkezésére bocsátja. A Társaság a Szerződés
teljesítése során köteles figyelemmel lenni ezekre az előírásokra.
A Társaság jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés
teljesítése folyamán kezelésébe került adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeinek az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info
tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete
(általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően mindenkor eleget tesz.

XI.
1.

Bizalmas információk kezelése

Szerződő Felek a másik Féllel közölt, vagy valamely Fél tudomására jutott minden információt
bizalmasan kezelnek, és kizárólag a Szerződés céljára használják fel.
A bizalmas információk a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem fedhetek fel, kivéve,
ha
a) jogszabályok alapján kötelező, ugyanígy
b) ha az adott bizalmas információ köztudomású, de nem a jelen titoktartási rendelkezés
megsértése következtében került nyilvánosságra.

2.

A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad, továbbá a
Szerződő Felek a Szerződés megszűnésének időpontjában kötelesek a másik Félnek visszajuttatni
minden, a másik Fél által adott bizalmas információt, valamint nyilatkozatot tenni arról, hogy
bizalmas információt nem tartott vissza.

3.

Mindkét Fél tájékoztatja az érintett munkavállalóit a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeiről,
és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.

4.

A Társaság információközlése az alkalmazottai és megbízottai felé bizalmasan, kizárólag a
Szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történhet.

5.

A Társaság köteles figyelembe venni, hogy szolgáltatás teljesítésének helyszíne részben a
nyilvánosság elől elzárt terület, és a teljesítés során a Társaság, vagy a közreműködők szakemberei
olyan információkhoz, adatokhoz férhetnek hozzá, melyek nem nyilvánosak, ezért az azok
védelmét szolgáló titoktartási nyilatkozatot kell csatolni.
A szakembereknek meg kell felelniük a teljesítés helyszínére történő belépést, illetve az adatokhoz

ellenőrzéséhez a szükséges hozzájárulást a Társaság és a közreműködők kötelesek megadni. A
Társaságnak vállalnia kell, hogy az Önkormányzat kifogása esetén az érintett személy
foglalkoztatását felfüggeszti, illetve helyettesítéséről gondoskodik.

XII.
1.

A vitás kérdések rendezése

A Társaságnak és az Önkormányzatnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzék a Szerződés teljesítése keretében felmerült nézeteltéréseket vagy
vitákat.

2.

Ha az érintett Felek az említett közvetlen tárgyalások során nem tudják megoldani a szerződés
alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy bírósági eljárás esetére az
általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

XIII.

Záró rendelkezések

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Preambulumban megjelölt, valamint a
mindenkor hatályos egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek képviselői az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1 a) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1 a.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
Felek a jelen Szerződést tanulmányozás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2022.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képv.: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Önkormányzat
Jogi ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2022..
Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2022.

Kelt: Budapest, 2022.

Budavári Kapu Kft.
Képv.: Dőri Tamás Péter
ügyvezető
Társaság

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001
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JEGYZŐKÖNYV KIVONAT
a 2022.09.27-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatról

3/2022 (IX.27.) FB sz. határozat:
A Budavári Önkormányzat és a Budavári Kapu Kft. között meglévő Parkolási
Közszolgáltatási Szerződés módosítását a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
(2 igen szavazat, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Bayer Boglárka Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

Képviselői módosító indítvány
Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29.-ei ülésére

a Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom

kiszorításának vizsgálatára, tanulmányterv készítésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a Naphegy térségének forgalomcsillapítását vizsgáló előterjestés az alábbi döntési javaslattal kerüljön
elfogadásra:

Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálatáról, tanulmányterv készítéséről

1) Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Naphegy térségének további
forgalomcsillapítási lehetőségeinek,

illetve az átmenő forgalom kiszorításának vizsgálatáról szóló

tanulmányterv készítését az alábbi műszaki tartalommal:
1. A jelenlegi állapot vizsgálata
1.1. Forgalomtechnikai kialakítás
1.2. Forgalmi helyzet értékelése (forgalomszámlálások és sebességmérés alapján) 2.
Javaslatok kidolgozása az átmenő forgalom csökkentésére
3. Javaslatok kidolgozása a járművek sebességének csökkentésére
4. Költségbecslés készítése a javasolt beavatkozásokra
5. A javasolt beavatkozások egyeztetése a Forgalomtechnikai kezelővel
6. A javasolt beavatkozások egyeztetése a Gazdasági és Jogi, valamit a Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságokkal és az érintettekkel.
2) Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányterv készítését a
Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének 4. mellékletben, a beruházások között a „Naphegy tér fejlesztése" előirányzat
terhére biztosítja.
3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és Jogi Bizottság elnökét a
tanulmányterv készítéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, és felhatalmazza a nyertes
ajánlattevővel a szerződéskötésre.

Határidő: szerződéskötés: 2022. november 15.
Felelős: Gazdasági és Jogi Bizottság
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Kérem a Képviselő-testületet támogassák javaslatom!

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29.-ei ülésére
a Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálatára, tanulmányterv készítésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Légérné Gulyás Rita
irodavezető

■

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jegyző

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 23-i ülésén tárgyalta „A
Naphegy lakó-pihenő övezetté nyilváníttatásáról" tárgyú előterjesztést mely előterjesztést az indokolta,
hogy több lakossági megkeresés érkezett a Naphegyről, amelyekben az autósforgalom és az autók
sebességének korlátozását kérték. A Képviselő-testületi ülésen az eredeti előterjesztés mellet több
módosító indítványról is tárgyalt. A képviselők egyrészt a terület lehatárolásának pontosítását, másrészt
az intézkedés szakmai megalapozását, illetve az intézkedés hatásainak elemzését kérték. A Képviselő
testület az előterjesztést a módosító indítványokkal együtt elutasította.
A Naphegy térségének nagyrésze jelenleg is forgalomcsillapított, TEMPO 30-as övezetű. A 178 jelű
autóbusz útvonala az övezetnek nem része, ugyanakkor az útvonalon 30 km/órás sebességkorlátozás
van érvényben, a végállomás kivételével.
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Ahogy az a 2022. június 23.-ai Képviselő-testületi ülésen is elhangzott, a teljes terület lakó - pihenő
övezet kijelölésének sem a szakmai, sem a jogszabályi lehetőségei nem állnak fenn.
A jogszabályi kötöttségek az alábbiak:
1) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet melléklete értelmében
10.2. Lakott területen a közúti közlekedés károsító hatásainak mérséklése és a forgalom biztonságának
növelése érdekében korlátozott sebességű, illetve lakó-pihenő övezetek jelölhetők ki.
10.2.2. Lakó-pihenő övezetek kijelölése
10.2.2.1. Lakó-pihenő övezetben
a) az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenő forgalmát,
b) az övezet úthálózaténak jól el kell különülnie a környezet úthálózatától,
c) annak kialakításakor (beépítésekor) jól felismerhető építési (környezeti) egységet kell alkotni,
d) nagy forgalmú, illetve nagy áruszállítási vonzattal járó ipari vagy mezőgazdasági üzemek,
létesítmények, közintézmények nem lehetnek.
10.2.2.2. Lakó-pihenő övezetekben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek, az övezetet
tömegközlekedési járat vagy vasúti pálya nem keresztezheti.
2

11.2. A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű
megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek, útszűkületek, optikai kapuk)
lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások
stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve
a járműforgalom számára megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök
nem
akadályozhatják
a
megengedett
sebességgel
történő
folyamatos
haladást.
Útkereszteződésekben, nagyobb gyalogosforgalmat keltő létesítmények környezetében, továbbá
járdák, gyalog- vagy kerékpárutak átvezetésénél az úttest szintje megemelhető.
2) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1 /1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet értelmében
Közlekedés lakó-pihenő övezetben
39/A. § (1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet" jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége"
jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű,
motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel
vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást
végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási,
közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez
feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a
gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban
szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
Bár a 2022. június 23-i ülésen nem született döntés, de egyetértettek a képviselők abban, hogy az itt
lakók nyugalma, biztonsága az Önkormányzat számára fontos kérdés.
Célszerűnek tartom egy célzott tanulmány készítését, mely vizsgálja a Naphegy további
forgalomcsillapítási lehetőségeit, valamint az itt tapasztalható átmenő forgalom csökkentésének
forgalomtechnikai eszközeit. A készítendő tanulmányban a jelenlegi állapotok felmérését
forgalomszámlálással és sebességméréssel is ki kell egészíteni. A tanulmány készítése során több
változatban javaslatot kell tenni az átmenő forgalom megakadályozására, valamint a gépjármű
forgalom sebességének csökkentésére. A javasolt beavatkozásokat dokumentáltan le kell egyeztetni a
forgalomtechnikai kezelővel (Budapest Közút Zrt.), valamint be kell mutatni az Önkormányzatnak és az
érintetteknek.
A tanulmány készítése során a leendő tervezőnek vizsgálnia és elemeznie kell a javasolt beavatkozások
hatását a környező közúthálózaton.
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A tanulmány javasolt műszaki tartalma:
1.

A jelenlegi állapot vizsgálata

1.1. Forgalomtechnikai kialakítás
1.2. Forgalmi helyzet értékelése (forgalomszámlálások és sebességmérés alapján)
2. Javaslatok kidolgozása az átmenő forgalom csökkentésére
3. Javaslatok kidolgozása a járművek sebességének csökkentésére
4. Költségbecslés készítése a javasolt beavatkozásokra
5. A javasolt beavatkozások egyeztetése a Forgalomtechnikai kezelővel
6.

A javasolt beavatkozások egyeztetése az Önkormányzattal és az érintettekkel.

A tanulmány készítésének becsült költsége: bruttó 8-10 millió Ft (tervezői becslés alapján)
A tanulmány készítésének a fedezetét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletben, a beruházások között a „Naphegy tér fejlesztése"
előirányzat (bruttó 13,5 millió Ft) terhére javaslom biztosítani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat* 1

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálatáról, tanulmányterv készítéséről
1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Naphegy
térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálatáról szóló tanulmányterv készítését az alábbi műszaki tartalommal:
1. A jelenlegi állapot vizsgálata
1.1. Forgalomtechnikai kialakítás
1.2. Forgalmi helyzet értékelése (forgalomszámlálások és sebességmérés alapján)
2. Javaslatok kidolgozása az átmenő forgalom csökkentésére
3. Javaslatok kidolgozása a járművek sebességének csökkentésére
4. Költségbecslés készítése a javasolt beavatkozásokra
5. A javasolt beavatkozások egyeztetése a Forgalomtechnikai kezelővel
6. A javasolt beavatkozások egyeztetése az Önkormányzattal és az érintettekkel.
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2)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányterv készítését a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének 4. mellékletben, a beruházások között a „Naphegy tér fejlesztése" előirányzat
terhére biztosítja.

3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a
tanulmányterv késztéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, és felhatalmazza a
nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre.
Határidő: szerződéskötés: 2022. november 1S.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
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BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyző
Törvényességi észrevétel

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
a „Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő
forgalom kiszorításának vizsgálatára, tanulmányterv készítésére" című előterjesztéshez
benyújtott
képviselői módosító indítványhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
2022. szeptember 26. napján 11 óra 55 perckor Gulyás Gergely Kristóf képviselő „a „Naphegy
térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálatára, tanulmányterv készítésére" című napirendi ponthoz módosító
indítványt (a továbbiakban: Módosító indítvány) nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-ei ülésére.
A Módosító indítvány a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 51. § (1) bekezdésében rögzített határidő betartásával került a
Polgármester részére benyújtásra elektronikus úton.
A törvényességi észrevételek a Módosító indítványt érintően:
1) Az SZMSZ 50. § (3) bekezdése értelmében a módosító indítványt indokolni kell. Ha a
módosító indítvány a kiadási költségvetési előirányzat növelését vagy a bevételi
költségvetési előirányzat csökkenését eredményezi, akkor a költségvetési egyensúly
megőrzése érdekében a módosító indítványban meg kell jelölni a szükséges
költségvetési forrás fedezetét. A Módosító indítvány kizárólag döntési javaslatokat
tartalmaz, azonban azok tekintetében - az SZMSZ kötelező előírásai ellenére indokolás és költségvetési fedezet nem került megjelölésre, így a Módosító indítvány
jogszabálysértő, sérti az SZMSZ 50. §-ában foglalt rendelkezéseket
2) A Módosító indítvány határozati javaslatának 1) 6. pontja arról rendelkezik, hogy a
„javasolt beavatkozások egyeztetése a Gazdasági és Jogi, valamit a Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságokkal és az érintettekkel" történik. A jelenleg
hatályos Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése értelmében Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság nem
működik, ilyen bizottságot a Képviselő-testület nem hozott létre, így a módosító
indítvány jogszabálysértő, sérti az SZMSZ 8. § (1) bekezdését.
3) A Módosító indítvány határozati javaslatának 3) pontja arról rendelkezik, hogy „a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Jogi Bizottság elnökét a tanulmányterv készítéséhez szükséges beszerzési eljárás
lefolytatására, és felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre." Ez a
határozati javaslati pont súlyosan jogszabálysértő, több magasabb szintű jogszabály
rendelkezéseit sérti, mivel ezen határozati javaslati ponttal a Képviselő-testület elvonja
a magasabb szintű jogszabályok által a polgármesterre ruházott hatáskört. Az Mötv.
41. § (1) bekezdése szerint a polgármester képviseli az önkormányzatot, így az
önkormányzat nevében kizárólagosan, mint az önkormányzat törvényes képviselője a
polgármester köthet szerződést. Ezt támasztja alá az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése is, mely
szerint a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az
általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen túlmenően az
Mötv. 41. § (2) bekezdése azt is előírja, hogy a polgármesteren túl a képviselő-testület
szervének ki minősül. A Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke a képviselő-testületnek nem
szerve, így rá hatáskör semmilyen módon nem ruházható, miután az súlyosan sérti az
Mötv. 41. § (4) bekezdésének rendelkezéseit, miszerint a képviselő-testület a hatásköreit
kizárólag az Mötv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szerveire ruházhatja át. A
bizottsági elnök nem a képviselő-testület szerve, így átruházott hatáskörben sem járhat
el.
Mivel a benyújtott módosító indítvány az SZMSZ rendelkezései szerint az előterjesztés
részévé válik, így a módosító indítványnak is meg kell felelnie mind az SZMSZ-nek, mind
pedig a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek, hatáskör-elvonást,
törvénysértést nem tartalmazhat.
A fentiekre tekintettel viszont a módosító indítvány több ponton jogszabálysértő, az
előterjesztő által nem orvosolható törvénysértést tartalmaz, így a módosító indítvány
tartalmának tárgyalása törvénysértő döntés meghozatalához vezethet, így az nem
tárgyalható.

Budapest, 2022. szeptember

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:
-s'1
'■

Légámé Gulyás Rita
irodavezető

r Németh Mónika
jegyző

w Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat vagy
Önkormányzat) 2021. évben „Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár" (a továbbiakban: Vásár)
megnevezésű program révén járult hozzá az ünnepi készülődéshez. A 2022. évben ismételten kiírásra
került a Vásár megszervezésére és lebonyolítására irányuló pályázat, amelyről a Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete a 258/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatával (a továbbiakban
Határozat) döntött.
Az alapvető cél nem változott, azaz minőségi szolgáltatás nyújtása, a kortárs nép- és iparművészek által
készített és az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek,
díszműáruk, illetve egyéb tárgyak árusítása, valamint a közterületi értékesítés keretében forgalmazható
élelmiszerek árusítása történhet, mindez a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésével,
az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozók bevonásával. Az árusítás mellett
kulturális, kézműves programok és foglalkozások színesíthetik a programot.

A Határozat 3. pontja szerint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelölte
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot (a továbbiakban Bizottság) a pályázatok elbírálására
és a pályázatot lezáró döntés meghozatalára.
A Bizottság a 110/2022. (VIII.1.) VKB határozattal a következő döntést hozta:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Városfejlesztési

és

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére
és lebonyolítására szóló pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mivel a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és
lebonyolítására szóló pályázati kiírásra vonatkozó 258/2022. (VI.23.) önkormányzati határozata alapján
megjelent felhívásra érvényes ajánlat nem érkezett.
A megismételt kiíráshoz az eredményesség érdekében a pályázat lebonyolítására kijelölt iroda a
felhívás tervezetet a beérkezett észrevételek és egyeztetés alapján módosította. Változás a korábbi
kiíráshoz képest az, hogy 2 évre (2022. és 2023. évekre) lehetséges pályázni, továbbá az, hogy a
Kapisztrán tér és Batthyány tér önállóan pályázható helyszínek.
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet hogy a kiírás szerint a pályázó közterület-használati díj
megfizetésére kötelezett, így az bevételt keletkeztet az Önkormányzat költségvetésében.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022 (....) önkormányzati határozata
a Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezéséről és lebonyolításáról

1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budavári
Adventi és Karácsonyi Vásár (a továbbiakba Vásár) megrendezésére kijelöli a Batthyány teret,
a Kapisztrán teret és a Szentháromság teret.

2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vásár
megszervezésére és lebonyolítására pályázatot ír ki a jelen határozat melléklete szerint.
3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére és a pályázati anyagok döntés-előkészítési feladatainak
ellátására.
4) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot a pályázatok elbírálására, a pályázatot lezáró döntés
meghozatalára.
5)

Eredménytelen pályázati döntés esetén, a Vásár megtartása érdekében Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli és felhatalmazza a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot az új feltételek meghatározására, az együttműködő partner
kiválasztására, az együttműködési megállapodás előkészítésére és a 2022. évi megrendezésre
vonatkozó döntések meghozatalára.

6)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a nyertes pályázóval vagy
szerződéskötésre.

pályázókkal,

illetve

Határidő: pályázati felhívás: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022. szeptember....
3. Az előterjesztés melléklete:1
1. Pályázati felhívás és mellékletei

együttműködő partnerekkel történő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására
1.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Budapest I.
kerületben három helyszínen, a Batthyány téren, a Kapisztrán téren és Szentháromság téren
megrendezésre kerülő 2022. és 2023. évi Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár (továbbiakban:
Vásár) megszervezésére és lebonyolítására. Az alkalmi Vásáron kortárs nép- és iparművészek által
készített termékek, az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek,
díszműáruk és egyéb tárgyak, valamint a közterületi értékesítés keretében forgalmazható élelmiszerek
árusítása történhet, az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozók bevonásával.
A Pályázó (a továbbiakban:

Pályázó) vállalja és felelős a Vásár megszervezéért és teljeskörű

lebonyolításáért.
2.

2.1.

A VÁSÁR ADATAI:

Helyszínek:
2.1.1.

Budapest I. kerület, Batthyány tér

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy
ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével,
2,5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával.
2.1.2.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy
ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével
2,5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával, a parkoló
terület lehetőség szerinti legkisebb mértékű igénybevételével.
2.1.3.

Budapest I. kerület, Szentháromság tér

A Mátyás-templom, Halászbástya és a park által határolt területen belül, legalább 200 m
közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy ifjúságvédelmi
intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével, 2,5 m
távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával
2.2.

Vásár időtartama:

2.2.1.

2022. évben:
a) 2022. 11. 25. - 2022. 12. 24. vagy
b) 2022.11.25.-2022.12.31.
2.2.2. 2023. évben:
a) 2023. 11.24. - 2023.12. 24. vagy
b) 2023.11.24.-2023.12.31.
2.3.

Beszállítás, elbontás:

2.3.1.

2022. évben:
a) beszállítás időtartama: 2022. 11.21. - 2022. 11. 24.
b) elbontás időtartama:
- 2022. 12. 30. 18. 00 óráig, vagy
- 2023. 01.06. 18:00 óráig,
2.3.2. 2023. évben:
a) beszállítás időtartama: 2023. 11.20.- 2023. 11. 23.
b) elbontás időtartama:
- 2023. 12. 30. 18. 00 óráig, vagy
- 2024. 01.06.18:00 óráig,

2.4.

Kötelező nyitvatartási idő 2022. november 25., illetve 2023. november 24. napjától
kezdődően:

2.4.1. péntektől-szombatig 10:00-22:00 óráig
2.4.2. vasárnaptól - csütörtökig 10:00-21 óráig,
2.4.3. kivéve az alábbi ünnepnapokon:
- 2022. december 24-én és 2023. december 24-én: 10:00-14:00 óráig,
- 2022. december 31-én és 2023. december 31-én: 10:00 órától 24:00 óráig
3.

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

3.1

Pályázó köteles

3.2.

Pályázat benyújtható

3.3.

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban Köztér, r.)
meghatározott közterület-használati díj megfizetésére és Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzattal közterület-használati hatósági szerződés megkötésére.
A Köztér, r. 34. § (4) bekezdése szerint ha a közterület-használat időtartama a három
hónapot meghaladja és a közterület-használat jogosultja hatósági szerződésben olyan
közérdekű kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébként
nem lenne kötelezhető, és szerződésszegése esetére a többletkötelezettség tekintetében
a hatósági szerződésben aláveti magát annak, hogy az Önkormányzat intézkedjen a
szerződésszegés szerződésben vállalt jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha
szükséges, megindítsa a végrehajtást, a közterület-használati díj összege az önként vállalt
többletkötelezettség közérdekű jellegével arányos mértékben mérsékelhető vagy
elengedhető.
egy, kettő, vagy mindhárom helyszínre azzal a feltétellel, hogy
önállóan nem pályázható helyszín a Szentháromság tér. Önállóan is pályázható
helyszínek: Batthyány tér, Kapisztrán tér. A pályázatok értékelése során a több helyszínre
benyújtott pályázat a vállalt helyszínek számával arányosan több pontot ér.
Pályázat benyújtásra jogosultak:

A pályázaton részt vehet bármely, a Vásár tevékenységi köréhez illeszkedő,
Magyarország területén bejegyzett lakóhellyel, vagy székhellyel, adószámmal rendelkező
természetes és jogi személy, aki/amely nem áll csőd-, vagy felszámolási, végelszámolási,
végrehajtási, kényszertörlési, megszűntnek nyilvánítási eljárás alatt, és átlátható
szervezet, vagy átláthatósági nyilatkozatot tesz.
3.4.

A Pályázó feladatai

3.4.1. A nyertes Pályázó vállalja a Vásár megszervezését és teljeskörű lebonyolítását.
3.4.2. A nyertes Pályázó vállalja a beépítés műszaki és technikai megvalósítását,
beleértve az ideiglenes közműcsatlakozások kiépítését.
3.4.3. A nyertes Pályázó vállalja, hogy legalább egy árusítóhelyet helyi
vállalkozó/kézműves részére biztosít.
3.4.4. A nyertes Pályázó vállalja a Vásár miatt ideiglenesen kiépítésre kerülő
közműcsatlakozásokhoz (illemhely, víz, villany) kapcsolódó közüzemi díjak
megfizetését.
3.4.5. A nyertes Pályázó vállalja a behajtási engedélyek beszerzését.
3.4.6. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Vásár lebonyolítása a hatósági és jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik.
3.4.7. A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt köteles szakmailag képzett
biztonsági személyzetet biztosítani.
3.4.8. A nyertes Pályázó köteles a nyitvatartási idő betartására.
3.4.9. A nyertes Pályázó vállalja a helyszínek nyitvatartási időn kívüli őrzés-védési
feladatait.
3.4.10. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Kiíró által meghatározott bepakolási,- és
bontási ütemtervet betartja,

3.4.11. A nyertes Pályázó köteles együttműködni Kiíróval minden olyan intézkedés
végrehajtásában, ami a Vásár biztonságos megvalósítását segíti,
3.4.12. Tilos a Vásáron egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív úton
lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala, használata, helyette
az illetékes kerületi hivatal népegészségügyi osztályával egyeztetett
környezetbarát termékek használata engedélyezett,
3.4.13. A nyertes Pályázó köteles a Vásár nyitvatartási ideje alatt és zárás után egy
órával a hulladék összeszedésére személyzetet biztosítani és a hulladékot napi
szinten elszállítani. Köteles a Vásár során keletkező kommunális hulladék becsült
mennyiségének megfelelő számú és méretű hulladékgyűjtőt kihelyezni, azok
rendszeres kiürítéséről, elszállíttatásáról gondoskodni. Köteles a rendezvényi
terület megfelelő folyamatos és záró takarításról gondoskodni.
3.4.14. A nyertes Pályázó köteles a Vásár területén szükség szerint a megfelelő és
folyamatos síkosságmentesítésről gondoskodni.
3.4.15. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a kültéri rendezvényekre vonatkozó hatályban
lévő jogszabályok szerint köteles eljárni, köteles a védelmi intézkedéseket
betartani és betartatni.
3.4.16. A nyertes Pályázó felel a tűzvédelmi előírások betartásáért (a Vásár kezdete előtt
vállalja, hogy az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztet, és ezt igazolja Kiíró
felé).
3.4.17. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett közegészségügyi
szabályok betartásáért.
3.4.18. A nyertes
Pályázó felel a
2.
sz.
mellékletben részletezett
élelmiszerforgalmazással kapcsolatos szabályok betartásáért.

4)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

4.1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.10:00 óra
4.2. A pályázat benyújtásának média:

A pályázatot az 5. pont szerinti tartalmi elemekkel és a 6. pont szerinti igazolásokkal kell a Kiíróhoz
eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus úton a 4.1. pontban magadott határidőre.
Papír alapon a pályázati dokumentációt Ügyfélszolgálati irodán történő személyes leadással, vagy
postai úton 2022. október 20-i legkésőbbi beérkezéssel kell eljuttatni a Kiíróhoz.
Elektronikus benyújtás esetén e-papíron Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
(hivatal rövid neve: IKERPMH, KRID: 208048326) címére, vagy a varosuzemeltetes@budavar.hu e
mail címre, a dokumentumokat digitális aláírással ellátva kell eljuttatni a Kiíróhoz.
4.3. A pályázat személyes benyújtásának helve: A

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája,

1014

Budapest,

Kapisztrán tér 1. földszint.
4.4. Postacím:

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,

1250

Bp. Pf.

35.

4.5. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont
alatt vagy beszerezhetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
4.6. Hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal, 5 napos határidővel van lehetőség.
4.7. Jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett, illetve
a hiánypótlási felhívásnak határidőben és maradéktalanul teljesített pályázatok kerülnek elbírálásra.

5)

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELEMEI:

5.1. Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerint)
5.2. Szakmai ajánlat:

-

a felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz az igényelt terület
méretének megjelölésével;
- a pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása;
- az árusítani kívánt, Magyarországon tervezett és gyártott, kortárs nép- és
iparművészek által készített termékek leírása a lehető legnagyobb részletességgel,
lehetőség szerint látványtervvel, de minimálisan internet linkre hivatkozással;
- az árusítani kívánt élelmiszerek bemutatása;
- kereskedők listája (amennyiben nemcsak a Pályázó fog kiskereskedelmi
tevékenységet végezni,
- Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák
5.3. Mellékletek:
- gazdálkodó szervezet esetén az aláírási címpéldány
- a pályázati felhívás 6. pont szerinti nyilatkozatok
6) a pályázathoz szükséges igazolások:

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, mivel
kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén érvényes a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat is.
6.1. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges
valamennyi hatósági engedély és igazolás rendelkezésre áll.
6.2. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a
30 napnál nem régebbi, „nullás”, azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az
önkormányzati adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri
hivatal).
6.3. Átláthatósági nyilatkozat jogi személy esetén.
7)

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok elbírálása a pályázati felhívás 5.
pontjában meghatározott szakmai ajánlatok összehasonlítása alapján történik. Az elbírálási
szempontok részletezését a 2. sz. melléklet 4. pontja tartalmazza.
A döntéshozó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága.
A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A határidőben beérkezett pályázatok legkésőbb 2022. november 7-én elbírálásra kerülnek. A
döntésről a Pályázók elektronikus úton értesítést kapnak, a megadott elektronikus címükre.

8) Egyebek:

A pályázatról további információk kérhetők a varosuzemeltetes@budavar.hu email címen.

Budapest, 2022. szeptember hó.... nap

1.

sz. melléklet

ADATLAP
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására.

Budapest I. kerület, Batthyány tér
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér
Budapest I. kerület, Szentháromság tér

I.

Helyszín:

II.

Vásár időtartama:

2022. 11. 25. - 2022. 12. 24. és 2023. 11. 24. - 2023. 12. 24. vagy
2022. 11. 25. - 2022. 12. 31. és 2023. 11.24. - 2023. 12.31.
I.

A Pályázó adatai:

Természetes személy Pályázó esetén:

név:........................................
születési
születési

név:
hely,

idő:

anyja
neve:.......................................................................................................................................
személyi
igazolvány
szám:..............................................................................................................
lakcím:....................................................................................................................................
telefonszám:
e-mail cím:.....................................
Gazdasági társaság Pályázó esetén:

megnevezés:..................................
képviseletre jogosult személy neve:,
székhely/telephely:........................
adószám:.......................................
cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:.....................................
bakszámlaszám:....................
telefonszám:...........................

e-mail

cím:

Budapest, 2022.
aláírás/cégszerű aláírás
2. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓK:

1.

Főépítészi ajánlás a pavilonok megjelenésére

(nem kötelező, csak tájékoztató jellegű, az

elvárt minőség bemutatására)
-

2.

a helyszínenként legfeljebb 10 db pavilon állítható fel, az ajánlott típusok
https://hellowood.eu/hu/oroiekt/fa haz-berles

Tájékoztató a Vásárra vonatkozó közegészségügyi szabályokról, melyek betartása a Vásáron
kötelező

-

-

A vendéglátó/kitelepülő egységeket pormentes, sármentes területre kell telepíteni.
Az étel készítésével és élelmiszer árusításával foglalkozó személyek (egészségügyi
kiskönyvvel rendelkeznek) számára biztosítani kell a kizárólagos, elkülönített személyi
higiéné feltételeit (WC használati lehetőség, kézmosáshoz: hideg-meleg folyóvizes
kézmosási lehetőség, kézfertőtlenítőszer biztosítása, papírtörlő).
A vendéglátóhelyek számára ivóvíz minőségű vízvételi helyet kell biztosítani, valamint
a konyhatechnológiai folyamat során keletkező szennyvíz kezelését (gyűjtését, zárt
tárolását elvezetését/ elszállítását) előírásoknak megfelelően kell megoldani.
A Vásár látogatói részére a várható létszámnak megfelelő számú nemenként
elkülönített WC, mozgáskorlátozott WC biztosítása szükséges. Amennyiben a
helyszíneken található vizesblokkok száma nem elegendő, mobil WC-k kihelyezése

-

-

3.

szükséges. A mellékhelyiségek tisztaságáról a rendezvény teljes ideje alatt kell
gondoskodni.
A Vásár során keletkező kommunális hulladék becsült mennyiségének megfelelő
számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok rendszeres kiürítéséről,
elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület megfelelő folyamatos és záró
takarításról gondoskodni kell.
Egészségügyi ellátást a Vásár várható résztvevőinek számát figyelembe véve kell
biztosítani, az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget (a tevékenység
megkezdése előtt 5 munkanappal a tevékenységet végzőnek) a Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és az OMSZ
illetékes mentőszervezete felé meg kell tenni, megjelölve a Vásár biztosítását ellátó
egység vagy egységek Vásár alatti elérhetőségét.

Tájékoztató

az élelmiszerforgalmazással

kapcsolatos

szabályokról,

melyek

betartása

a

Vásáron kötelező

-

-

-

4.

Tekintettel arra, hogy a rendezvényen élelmiszer forgalmazására is sor kerül a
20/2021.(V.17.) AM rendelet alapján a rendezvényt annak szervezője legalább 8
nappal a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint
illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási
hivatalnak (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály)
A szervezőnek nyilvántartást kell vezetnie a rendezvényen élelmiszert forgalomba
hozó élelmiszer-vállalkozásokról, amely tartalmazza
a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,
valamint a FELIR-azonosítót,
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az
Éltv. 38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót,
c) a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését és
d) a keltezést, a szervező aláírását (bélyegzőjét), valamint a résztvevők aláírását
(bélyegzőjét).
A szervezőnek a fenti nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, és azt a rendezvény
időpontjában a rendezvény helyszínén kell tartania.

Tájékoztató a pályázatok elbírálási szempontjairól

Bírálati, értékelési szempontok:

Helyszínek:
- Értékelési szempont: egyszerre több helyszínen történő szerevezés és lebonyolítás vállalása
- Pontozás: 1 helyszín 0 pont, 2 helyszín vállalása 5 pont, mindhárom helyszín vállalása 10 pont
A felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz esetében:
- Értékelési szempont: a Vásár terület és a pavilonok ideális elhelyezése a téren, a jellemző
gyalogos forgalom, az árufeltöltési, illetve a keletkező hulladék elszállítási lehetőség
figyelembevételével.
- Előny: a széleskörű választék biztosításához az elhelyezhető legtöbb (10 db) pavilon
tervezése, elhelyezett pavilonok száma, termékkör felsorolása.
- Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legideálisabb megoldásnak
adható. Azonos elrendezés esetén adható azonos pontszám.
A pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása esetében
- Értékelési szempont: legalább a főépítészi ajánlás szerinti minőségnek megfelelő, azzal
egyenértékű, vagy annál is igényesebb, a Világörökség területhez megjelenésében illő
pavilon, melyet fotóval és az elrendezési helyszínrajz szerint készített látványtervvel
szükséges bemutatni.

-

Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legmagasabb minőségű, a
környezethez illeszkedő megoldásnak adható. Azonos típus választása esetén adható azonos
pontszám, de előnyt élvez az azonos típusok felhasználása esetén a jobb elrendezés.

Az árusítani kívánt termékek és élelmiszerek bemutatása:
- Értékelési szempontok:
■ feltétel: Magyarországon tervezett és gyártott termékek, Magyarországon, lehetőleg
hazai alapanyagból előállított élelmiszerek
■ feltétel: kortárs nép- és iparművészek által készített termékek, előny: a zsűrizett
termék
■ előny: a teljes lehetőség kihasználása (10 pavilon), pavilononként más-más
termékkörű árusokkal, egy pavilon akár osztott térű is lehet, kis helyigényű termékek
esetében
■ előny: “zöld beszállító”, azaz, a termékek, élelmiszerek előállítása során a bio-, öko
feltételeknek való megfelelés, a közegészségügyi szabályok figyelembevétele mellett
a csomagolásmentes árusítás, helyi, illetve 100 km-en belüli szállítás, stb.
■ előny: eldobható pohár kiváltása megvásárolható bögrével, vagy re pohár
(www.repohar.hu) biztosításával
■ előny: hulladékmennyiség minimalizálása, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése
■ előny: az ünnephez szorosan kapcsolódó termékek árusítása
■ előny: élelmiszerek esetében a Vásár jellegéhez kapcsolódó “kulcsélelmiszerek”
(forró tea, forró csokoládé, forralt bor, kürtös kalács, stb.) reális mértékű árképzés
■ előny: kerületi kártyával rendelkező vásárlóknak kedvezmény nyújtása
-

Pontozás: mindkét (termékek és élelmiszerek bemutatása) esetben 1-10 között, sorrend
felállításával, a legtöbb pont a széles választék, magas minőségű termékek, előnyként
bemutatott értékelési szempontok szerint adhatók.

Kereskedők listája
- Értékelési szempont:
■ diverzitás, azaz sokféle típusú szolgáltató, kézműves, termelő részvétele
■ előny: helyi vállalkozók bevonása, lehetőség biztosítása a kötelező 1 árusítóhelyen túli
mértékben.
■ többlet pontszám: kulturális szolgáltatások kézműves foglalkozás nyújtása esetén.
Részletes bemutatás szükséges a résztvevőkről és programokról, a kézműves
foglalkozások esetében előny: upcycling, recycling anyagok használata, közel zéró
hulladék
- Pontozás 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a minél több típusú szolgáltató,
kézműves, termelő, stb. részvétele, valamint helyi vállalkozóknak lehetőség biztosítása esetén
adható.
- Plusz pontok: Kulturális szolgáltatás nyújtása és kézműves foglalkozás szervezése esetében
plusz 1-10 pont adható, a tartalom függvényében.
Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák:
- Értékelési szempont:
■ Követelmény: a jelen pályázat benyújtását megelőző 36 hónapban megvalósított,
legalább jelen kiírás egyik helyszínére tervezettel egyenértékű Vásár szervezése és
lebonyolítása, legalább 3 esemény, melyek közül egy Vásár esetében a referenciát
igazoló személy elérhetőségének megadása
■ előny: a minimális követelménynél több esemény
■ előny: 36 hónapnál hosszabb időszakra visszanyúló szakmai múlt
■ előny: a Vásárok sikeressége
- Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, magasabb pontérték adható annak a pályázónak,
aki több referenciával, vagy nagyobb szakmai múlttal rendelkezik, vagy kiemelkedően sikeres,
elismerő visszhangot kiváltó Vásárt rendezett.
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a
felsőoktatásban való részvétel támogatására létrehozott ösztöndíjrendszer a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: ösztöndíjrendszer). Az
ösztöndíjrendszer jogszabályi hátterét a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51 /2007. (Ili. 26.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), és
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza. Az ösztöndíjrendszer többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,

-

a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és
az intézményi támogatás.

Az ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a
döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek
megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat (a továbbiakban: ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra, a támogatás havi
összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
A települési önkormányzatok esetében az ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, a
csatlakozás a Korm.rendelet 18. § (4) bekezdése szerint, valamint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendje-Általános Szerződési
Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára" című dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF)
közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) olyan pénzbeli
szociális juttatás, amely az ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei
önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban:
önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási
intézményében a Korm.rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban:
intézményi ösztöndíjrész) áll. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési
és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben - a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos
honlapján évenként közzétett értékhatárig - kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső
maximuma a 2022. évi fordulóban 5 000 Ft/hó volt. Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető
intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt
megvizsgálni a jogosultságot.
Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési
önkormányzat az ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A települési, illetve a megyei önkormányzat évente
csatlakozhat az ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét a felsőoktatásért felelős miniszter
évente az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. Az ösztöndíjrendszer keretében
megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa
Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: Eper-Bursa rendszer) teszi lehetővé. A települési
önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az Eper-Bursa rendszerből
kinyomtatott pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,
formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az Eper-Bursa rendszerben.

A csatlakozni kívánó települési önkormányzatnak rögzítenie kell a csatlakozási szándékát az EperBursa rendszerben. Az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az Eper-Bursa rendszerből
letölthető „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról" (a
továbbiakban: csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt
példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csatlakozási nyilatkozat
beküldési határideje 2022. szeptember 30. (postabélyegző). Az önkormányzatnak a csatlakozási
nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati
fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem
jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a
támogatási összegek odaítéléséről. A csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását
követően nem vonhatja vissza.
Az ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által
kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2022. október 3-án kiírják a pályázatot a jelenlegi
felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B"
típusú pályázat) számára. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A két
pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia, ezek bővítésére,
illetve szűkítésére nincs lehetőség. A pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat
elbírálásához kért mellékletek felsorolását, valamint az önkormányzat által meghatározott
prioritásokat tartalmazhatják. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A" és mind a "B" típusú pályázatot
köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelenítése egy időben
történjék.

„A" típusú pályázat esetében az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi

félév (2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve), és a pályázatra azok az
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázat
benyújtásakor szünetel. Ebben az esetben az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023.
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
„B" típusú pályázat esetében az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi

félév (a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév). A pályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a
2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend)
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A
pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi

eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) első alkalommal
2001-ben a 206/2001. (VII. 6.) Kt. határozatával kinyilvánította csatlakozási szándékát az
ösztöndíjrendszerhez, valamint azt, hogy a támogatás összegét mindenkori költségvetésében
biztosítja. Ennek megfelelően már 19 éve a pályázatok útján elnyerhető ösztöndíjjal segíti az
önkormányzat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló kerületi fiatalokat a felsőoktatásban való
részvételhez. A pályázók támogatásának adatait éves bontásban az alábbi táblázat mutatja be:

Pályázat kiírásának éve

„A" típusú pályázatot

„B" típusú pályázatot

Önkormányzati

benyújtó támogatása

benyújtó támogatása

támogatás

(fő)

(fő)

összege
(fő/hó)

2002

45

7

5 000

2003

38

2

5 000

2004

50

0

5 000

2005

50

0

5 000

2006

50

0

6 000

2007

55

2

6 000

2008

55

5

6 000

2009

63

5

6 000

2010

43

10

6 000

2011

59

9

6 000

2012

66

13

6 000

2013

60

5

6 000

2014

52

9

6 000

2015

50

1

6 000

2016

44

3

6 000

2017

31

2

6 000

2018

24

0

6 000

2019

17

0

20 000

2020

24

3

20 000

2021

18

2

20 000

2022

11

0

20 000

A 2023. évi pályázati forduló ütemterve szerinti határidők:
-

a csatlakozásról szóló nyilatkozat beküldése:

2022. szeptember 30.
2022. október 3.

-

kerületi pályázatok kiírása:
pályázatok benyújtási határideje:

-

pályázatok elbírálásának határideje:
pályázati eredmény, összesített adatok közzététele:

2022. november 3.
2022. december 5.
2022. december 6.

-

tanulmányi félévre eső (5 havi) támogatási összeg utalása:
tanulmányi félévre eső (5 havi) támogatási összeg utalása:

2023. január 31.
2023. augusztus 31

A hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányainak megkezdéséhez, folytatásához történő
segítségnyújtás érdekében javaslom az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándék kinyilvánítását
és az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást, valamint az ösztöndíj biztosítását. A támogatás
mértékeként a korábbi éveknek megfelelően 20 000 Ft/hó összeg megállapítását javaslom.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, az ösztöndíj
biztosítása forrásigénnyel jár, az ösztöndíj nyújtásához szükséges fedezet Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512. egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre soron eredeti előirányzatként 5 000 000 Ft összeggel szerepel,
betervezésre került. Ebből az összegből 3 000 000 Ft már kötelezettséggel terhelt, jelenleg
rendelkezésre áll 2 000 000 Ft.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyaláséra és a határozati
javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022.
önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozási szándék kinyilvánításáról.
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához, egyben
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező csatlakozási nyilatkozatot és felhatalmazza a
polgármestert annak aláíráséra.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott
szociális ösztöndíj havi összegét pályázónként 20 000 Ft-ban állapítja meg.
3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2.) pont szerinti szociális ösztöndíj fedezetét a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet K512. egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre soron lévő 2 000 000 Ft terhére biztosítja.
Határidő: 2022. szeptember 30., folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Gazdasági Iroda
Budapest, 2022. szeptember
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Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Nyilatkozat
a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról
Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére
2022-09-30-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt példányban.

Alulírott Váradiné Naszályi Márta, mint a(z)

Budapest I. kerület Budavári önkormányzat

polgármestere (a

polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletére jogosult személy) jelen nyilatkozat
aláírásával igazolom, hogy:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.
évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek megfelelnek a
pályázati kiírás feltételeinek.
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Alapadatok (önkormányzat):
önkormányzat neve:

Budapest I. kerület Budavári önkormányzat

önkormányzat címe:

1014 Budapest I. kerület Kapisztrán tér 1.

Polgármester:

Váradiné Naszályi Márta

Jegyző:

dr. Németh Mónika

Központi e-mail cím:

nepjolet@budavar.hu

Központi telefonszám:

458-3000

Adószám:

15735643-2-41

Önkormányzat bankszámlaszáma:

120101540037954300100000

Felhasználói adatok (központi kapcsolattartó):
Központi kapcsolattartó neve:

Krupla-Kelemen Ágnes

Felhasználónév:

krupla.agnes

E-mail cím:

krupla.agnes@budavar.hu

Telefonszám:

458-3051

önkormányzat által megadott szociális mezők - kiegészítő A kategória esetén
önkormányzat által megadott szociális mezők - kiegészítő B kategória esetén
Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az
EPER-Bursa rendszerben, illetve a kiemelt kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 8 napon belül
adatmódosító nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.
Alulírott.............................- polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - a jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.
Kelt:.........................................................
aláírás
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel
P.H.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
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CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók
részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa
Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésére vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő köznevelési
feladatellátási szerződés elfogadására

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Szincsák István
irodavezető

nyilvános ülésen tárgyalandó
egyszerű többség
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

iné Naszályi Márta

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10.
pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az óvodai ellátás. A
települési önkormányzati fenntartású intézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést kiegészítő
pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele az ingyenes oktatásban részt vevő, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott feltételeknek megfelelő
gyermekek számára térítésmentes. Az Nkt. 74. § (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik- az óvodai
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt.
74. § (2) bekezdésében előírtak szerint az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat, vagy társulása intézmény alapítása és
fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztése fontos
feladat az óvodában. Az Nkt. 4. § 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Az Nkt. 8. § (3) bekezdése szerint az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete
magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti
tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.
Az Nkt. 15/A. § (1) bekezdése értelmében az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata
a sajátos nevelési igényű gyermek többi gyermekkel részben, vagy egészben együtt, azonos óvodai
csoportban történő óvodai nevelését, tanuló végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos
nevelési igényű gyermek neveléséhez szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember
biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint
alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
Az Nkt. 15/A. (2) bekezdése alapján az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat
megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata.
Az Nkt. 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez
és oktatáséhoz a következő feltételek szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos
nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a
neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés
oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos
nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a
foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban jelenleg 7 fő gyermek rendelkezik sajátos nevelési igényt tartalmazó szakvéleménnyel, akik
részére a szakértői véleményben meghatározott óraszámban kell fejlesztést biztosítani.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 24-én megtartott
ülésén a 208/2017. (X.24.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy a Közép-Budai Tankerületi
Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozóan köznevelési megállapodást köt.

Az elfogadott és aláírt köznevelési megállapodás határozott időre, 2017. október 1-jétől kezdődően öt
évre jött lére. Az I. kerületben élő óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését a Közép-Budai Tankerületi Központ az általa fenntartott Fekete István Általános Iskola,
Szakiskola és EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) intézményben működő utazó
gyógypedagógusi hálózaton keresztül látja el. Az elmúlt 5 évhez hasonlóan az elkövetkezendő
időszakban is a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI szakembereinek közreműködésével
javaslom biztosítani az óvodába járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Az előzetes
egyeztetés alapján a Közép-Budai Tankerületi Központ a továbbiakban is együttműködni kíván az
önkormányzatunkkal.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a sajátos nevelési
igényű óvodai ellátásban részesülő gyermekek fejlesztése forrásigénnyel jár, az idei év október 1. és
december 31. közötti időszakra szükséges 3 000 000 Ft fedezet Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék terhére
kerül biztosításra. A jövő években fizetendő szolgáltatási díjakat a következő négy évben a
költségvetésben be kell tervezni, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat költségvetéséről szóló
rendeletéibe szerepeltetni kell.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat, valamint annak mellékletét képező köznevelési feladat-ellátási szerződés elfogadására.
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javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésére vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő köznevelési feladat
ellátási szerződés elfogadásáról.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére és a
sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez szükséges speciális szakképzettséggel
rendelkező szakember biztosítására vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő
köznevelési feladat-ellátási szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésének 2022. évi 3 000 000 Ft összegű fedezetét a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék terhére biztosítja. A következő négy
évben a szerződés hatálya alatta szolgáltatási díjat Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
költségvetésébe be kell tervezni, és azt a költségvetési rendeletekben szerepeltetni kell.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester
a határozat mellékletét képező köznevelési feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2022. október 15., folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Gazdasági Iroda
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1

melléklet: Köznevelési feladat-ellátási szerződés

1. számú Melléklet
KÖZNEVELÉSI ÉS FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1,
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester
adószáma: 15735643-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító: 735649,
Bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Közép-Budai Tankerületi Központ

székhelye:!027 Budapest, Fő u. 80.
képviseli: Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató
adószám: 15835248-2-41
ÁHT azonosítója: 361406
KSH statisztikai számjele: 15835248-8412-312-01
Törzskönyvi azonosító: 835244
Bankszámlaszáma: 10032000-00336729-00000000
a továbbiakban: Tankerületi Központ
a továbbiakban együttesen: a Felek között az alulírott napon, helyen és az alábbi feltételek szerint:
Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10) bekezdése alapján
a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel
rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. Az utazó
gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. A
Felek között az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére határozott
időre 2017. október 1-jétől kezdődően öt évre köznevelési megállapodás jött létre.

Szerződés tárgya

1. ) A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott Brunszvík Teréz Budavári
Óvodákban 2022. október 1-jétől a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott Fekete István
Általános Iskola, Szakiskola és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban:
EGYMI) útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, a sajátos nevelési igényű
gyermekek különleges bánásmód keretében történő, a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásét, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényének
megfelelő végzettségű, képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik.
2. ) A Közép-Budai Tankerületi Központ által az 1.) pontban vállalt feladatok ellátása érdekében az
Önkormányzat 2,5 gyógypedagógus-státusz bérköltségét (pedagógus 11.8.) biztosítja a Tankerület
számára a következők szerint:
- a 2022. évre vonatkozóan 2022. október 1. és 2022. december 31. között,
- az ezt követő években pedig minden évben 10 hónapra, a január 1., és június 30., valamint a
szeptember 1. és december 31. közötti időszakokra
biztosítja a fentebbi bérköltség-fedezetet.
3. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen szerződésben vállalt utazó
gyógypedagógusok által nyújtott feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési
feladatainak akadályoztatásával.
4. ) A Tankerületi Központ vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10)
bekezdése alapján, hogy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai ellátásban részesülő sajátos
nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI
intézményében működő utazó gyógypedagógusi hálózatán keresztül a jelen feladatellátási
szerződésben és az idevonatkozó hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja.
5. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződés 4.) pontjában foglaltak teljesítése során ellátja
többek között:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
b) a folyamatok adminisztrálása,
c) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
d) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
f) segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
g) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
h) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben.
6. ) A Tankerületi Központ vállalja, hogy az általa fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat
gyógypedagógusa folyamatosan kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermek szüleivel, akiket
rendszeresen tájékoztat és segítséget nyújt a diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a

fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlesztés és
előmenetel mértékéről.
7. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződésben vállalt, jogszabályok szerinti feladatát a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák székhelyén és telephelyein látja el, a feladatellátás az intézmény erre
a célra alkalmas fejlesztő helyiségeiben történik. Az ellátáshoz, fejlesztéshez szükséges speciális
eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a Tankerületi Központ gyógypedagógusa
jogosult használni.
8. ) A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák a nevelési évet megelőző augusztus 25. napjáig előzetes adatot
szolgáltat a beiratkozások alapján a Tankerületi Központnak azon gyermekek létszámáról és a sajátos
nevelési igény típusáról, amelyre igénybe kívánja venni az utazó gyógypedagógus feladatellátását. A
feladatellátás módjáról a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák vezetőjével egyeztet.
9. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek
létszáma és az egyes gyermekek fejlesztésére fordított óraszám a nevelési év során változhat.
10. ) A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának
megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, az ellátást, fejlesztést igazoló dokumentáció elkészítéséről.
A Tankerületi Központ vállalja, hogy a szükséges szakmai adminisztrációs tevékenységet ellenőrizhető
módon elvégzi és az ellátott, fejlesztésben részesített gyermekek listáját évente megküldi az
Önkormányzat részére.
A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei

11. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződésben vállalt feladatainak ellátásáért a 14.)
pont szerinti teljesítésigazolás alapján a szerződés hatálya alatt évente 10 hónap időtartamra
maximum évi bruttó 10 000 000 Ft szolgáltatási díjra jogosult, amely tartalmazza a feladatok ellátásával
kapcsolatosan felmerülő költségeket.
12. ) A szolgáltatási díjat az Önkormányzat negyedévente átutalja a Tankerületi Központ számára.
13. ) A vállalt feladatok teljesítését minden hónap 5. napjáig a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
intézményvezetője igazolja, melyet 5 napon belül eljuttat a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Irodájához, valamint az utazó
gyógypedagógusi hálózat vezetőjéhez.
14. ) A Tankerületi Központ a 11) pontban meghatározott szolgáltatási díjat negyedévente a három havi
teljesítést követően az Önkormányzat teljesítésigazolása, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetője
által a negyedévet követő hónap 5. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes Fekete István Általános
Iskola, Szakiskola és EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött teljesítésigazoló dokumentumok
birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára.

15. ) Az Önkormányzat a Tankerületi Központ által a negyedévet követő hónap 15-ig benyújtott számlán
szereplő összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon
átutalással megfizeti a Tankerületi Központ részére.
A felek együttműködése, kapcsolattartás

16. ) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a hatékony együttműködés érdekében
folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetőjén,
az utazó-gyógypedagógusi hálózat vezetőjén, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatás Irodáján keresztül.
17. ) A Felek kötelesek minden, a feladatellátási szerződést érintő változás és rendkívüli esemény
bekövetkezése esetén egymást haladéktalanul tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket megenni.

IV. Vegyes rendelkezések

18. ) A Felek a jelen feladatellátási szerződést 2022. október 01. napjától 2027. szeptember 30. napjáig
tartó határozott 5 év időtartamra kötik.
19. ) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződést közös megegyezéssel
bármikor megszüntethetik. A Felek a feladatellátási szerződés egyoldalú megszűntetetése esetén az új
nevelési évre élhetnek a felmondással. A felmondás szándékát legkésőbb a nevelési év január 1-ig kell
írásban közölni.
20. ) A jelen feladatellátési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az Nkt. rendelkezései az irányadóak.
21. ) A jelen feladatellátási szerződés 5 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után 2 példány a Tankerületi Központot, 3 példány az Önkormányzatot illeti.
A jelen feladat-ellátási szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2022..............................................

Budapest, 2022.......................................

Váradiné Naszály! Márta

Hajnissné Anda Éva

Budapest Főváros I. kerületi Budavári
Önkormányzat
polgármester

Közép-Budai Tankerületi Központ
Igazgató

Jogi szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
Kelt: Budapest, 2022.........
Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
gazdasági Irodavezető
Kelt: Budapest, 2022
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Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti
fejlesztési együttműködés keretében a 2021/2022-es tanévre nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadásáról és a 2022/2023-as tanévre benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról
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A kepviselo-testuleti ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Bartos Diána Petra

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

aljegyző
Jogi Csoport

jegyző

polgármester

1 Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény megteremtette a köznevelés-irányítás, az
iskolafenntartás és a tartalmi szabályozás nagyfokú centralizáltságát. Az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.
10.) Korm. rendelet hozta létre a Klebelsberg Központot - mint központi intézményfenntartót - amely
ellátja a tankerületek irányítási feladatait és azoknak a támogató koordinációját.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelten fontosnak
tartja a kerületi 6-18 éves korosztály ellátását, minőségi szakmai munkához és korszerű
infrastrukturális környezethez való jogát, ezért független, több éves együttműködési program
keretében forrásokat kíván juttatni a kerület tekintetében illetékes Közép-Budai Tankerületi

Központnak (székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80., törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 835244, adószám:
15835248-2-41, képviselő: Hajnissné Anda Éva, a továbbiakban: Tankerület vagy Közép-Budai
Tankerületi Központ).
1. A Képviselő-testület által 2021. szeptember 30-i ülésen elfogadott 98/2021. (IX. 30.) önkormányzati
határozat alapján támogatási szerződés keretében az Önkormányzat 2021/2022-es tanévre összesen
30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint támogatást nyújtott pedagógiai munkát segítő szakemberek
állományának fejlesztésére a Közép-Budai Tankerületi Központnak.
A Közép-Budai Tankerületi Központ a 2021/2022-es tanévre kapott támogatás elszámolásához
szükséges dokumentumainak (elszámoló lap, szakmai beszámoló, elszámoló lapon szereplő számlák,
kifizetések igazolása, személyi juttatások számfejtési jegyzék) egyeztetése és ellenőrzése folyamatban
van. A hivatkozott támogatás elszámolásáról a Képviselő-testület a 2022. szeptember 29-ei ülése során
hoz határozatot.
2.

A Közép-Budai Tankerületi Központ a 2022/2023. tanév tekintetében újabb támogatási kérelmet
nyújtott be az Önkormányzat felé (2. számú melléklet). A támogatási kérelmet az alábbi személyi jellegű
kiadások fedezetére kívánják megigényelni:
Szervezeti egység
Létszám

megnevezése

1 fő
BATTHYÁNY LAJOS Ált.

BUDAVÁRI Ált.

1 fő
1
1
1
1

fő
fő
fő
fő

1 fő
1 fő
SZILÁGYI
ERZSÉBET
GIMNÁZIUM

1 fő

LISZNYAI
Úti Ált.

1
1
1
1

fő
fő
fő
fő

KOSZTOLÁNYI

1 fő

DEZSŐ
GIMNÁZIUM

1 fő
1 fő

foldy Ferenc

1 fő

Gimnázium

1 fő

2022.09.01. - 2022.12.31

Munkakör

ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
ped.asszisztens
ped.asszisztens
iskolapszichológus
megbízási
szerződés
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
fejlesztő
ped.asszisztens
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens

Heti munkaidő

40 óra
18 óra
20
40
40
40

óra
óra
óra
óra

20 óra
20 óra
40 óra
20 óra
20 óra
20 óra
40 óra
40 óra
40 óra
40 óra
40 óra

Személyi jellegű kifizetések és járulékok

12. 000. 000 Ft.

2023.01.01 - 2023.06.30. Személyi jellegű kifizetések és járulékok

18. 000. 000 Ft.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján „K506 Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre, ebből: központi költségvetési szervek’ soron 30. 000. 000 Ft fedezet áll

rendelkezésre a Támogatási kérelem kifizetésére.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közép-Budai Tankerületi Központ elszámolásának és egyedi
támogatás iránti kérelmének elfogadására!

2. Döntési javaslat

I.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.J2Q22. (....) önkormányzati határozata
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési
együttműködés keretében a 2021/2022-es tanévre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Budai
Tankerületi Központ által benyújtott, részére a BDV/21375-1/2021 támogatási szerződéssel nyújtott
30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint összegű támogatás felhasználásának igazolása céljából
benyújtott elszámolást elfogadja.

Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködés
keretében a 2022/2023-as tanévre benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

1.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Budai Tankerületi
Központ támogatási kérelme alapján úgy határoz, hogy a 2022. évben a Közép-Budai Tankerületi
Központ részére a 2022/2023-as tanévben felhasználható 30.000.000 Ft., azaz Harmincmillió forint
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jelen
Határozat 1. pontjában megjelölt támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján „K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, ebből: központi költségvetési szervek' sor
terhére rendelkezésre áll.
3.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a - a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 2022/2023-as tanévben
felhasználható (személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában) 30.000.000 Ft., azaz Harmincmillió
forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Budapest, 2022. szeptember „

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1.
2.

melléklet: Támogatási kérelem
melléklet: Támogatási szerződés
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Kérelem egyedi támogatás iránt
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1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
Közép-Budai Tankerület

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):
15835248-2-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Hajnissné Anda Éva
eva.andafctkk.pov.hu
Tel.: 1/7958154

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
Az Önkormányzat által biztosított forrás felhasználása következő képpen történik.
A biztosított forrás 70%-a személyi jellegű kiadások fedezetére, amely biztosítja az intézményekben
további pszichológus, utazó gyógypedagógus foglalkoztatását 2023. 06.30-ig. A foglalkoztatokkal
kapcsolatos információkat (Intézmény, személy, munkakör, foglalkoztatási idő) bontását a lenti
táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység
megnevezése

BATTHYÁNY
LAJOS Ál

Létszám
Ifő
1 fő
1 fő
Ifő
1 fő
1 fő

BUDAVÁRI Ál
1 fő
1 fő
SZILÁGYI
ERZSÉBET
GIMNÁZIUM

1 fő
Ifő

Munkakör
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
ped.asszisztens
ped.asszisztens
iskolapszichológus
megbízási
szerződés
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens

Heti munkaidő
40 óra
18 óra
20 óra
40 óra
40 óra
40 óra

20 óra
20 óra
40 óra

LISZNYAI
Úti Ál
KOSZTOLÁNYI
DEZSŐ
GIMNÁZIUM

1 fő
1 fő
Ifő
lío
1 fó
1 fó

Toldy Ferenc
Gimnázium

1 fó
Ifő

fejlesztő
ped.asszisztens
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens

20 óra
20 óra
20 óra
40 óra
40 óra
40 óra
40 óra
40 óra

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,
azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági
tanulmány):

6) Az igényelt támogatás összege: 30 000 000.- Ft azaz hatmincmillió forint.

7)

Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege: Nem

8) A finanszírozás tervezett időbeni ütemezése hónapokra lebontva lebontva ( 3 havi részlettel
történő kifizetésekkel):
2022.09.01.-2022.12.31: Személyi jellegű kifizetések és járulékok

12 000 000 Ft

2023.01.01-2023.06.30: személyi jellegű kifizetések és járulékok

18 000 000 Ft

9) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel
haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét

Budapest, 2022.09.16.
....

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
ÁFA-nyilatkozat
átláthatósági nyilatkozat
állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebi igazolás köztartozás mentességről
De minimis nyilatkozat (amennyiben releváns)

NYILATKOZAT

Alulírott, Hajnissné Anda Éva a(z) Közép-Budai Tan kerület (adószám:15835248-2-42)
képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2022. szeptember 16.
Ük fW;_y
rcégszerű aláírás

Hajnissné Anda
Tankerületi Igazgató

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

1. MELLÉKLET

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató mint a Közép-Budai Tankerületi
Központ (székhely: 1027 Budapest Fő utca 80., adószám: 15835248-2-41) cégjegyzésre jogosult
képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. §
(1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1.
Büntetőjog felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Közép-Budai Tankerületi
Központ (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)
3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen
nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles
azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni
tudjon - felmondani vagy—ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2022.09.16.

cégszerű aláírás

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató

1 állátbaló s^trve^t:
a}^ az állam, a kötisigvttési szén, a köztestület, a befyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzót,«társulás, az egyhásyjtgi személy, az olyan gazdálkodó szemzft,
amelyben azállam vagy a helyi önkormányzat kilün-külim nagy együtt KX/Ye-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetköz} szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság,
a külföldi állami tag/ helyhatóság szerv Is az 'Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes állam szabáiyozptt piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijog személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szerveit, amely megjelel a következőfettételeknek
bafö- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a temrizmusfinanszföozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghalározptt tényleges tulajdonosa
megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság/ Térségfőt szóló megállapodásban részes államban, a Gazdaság/ Együttműködési is Fejlesztési Szervezet
tagállamában itigy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye tan,

e) az a civil szervez?1 és a visjtársulat, amely megfelel a következőfeltételeknek
ca) vezető tistpségviselS megsmerbetők,
eb) a dlél szervezel és a vézjtársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem dtláthasó szervezetben nem rendelkeznék 25%-ot meghaladó részesedéssel,
a) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság/ Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában úgy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt tűn;
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NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:................................................................................................................... ...............

-

lakcíme:....................................................................................................................................

-

születési helye:.................................................................................................................. .

-

születési ideje:............................................................................

........................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:..................................................................................................... .............................

-

székhelye:..............................................................................................................................

-

cégjegyzékszáma:............................................. ....................................................................

-

adószáma:...............................................................................................................................

-

képviselőjének neve:...............................................................................................................

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve: Közép-Budai Tankerületi Központ

-

székhelye: 1027 Budapest Fő utca 80.

-

képviselőjének neve: 15835248-2-41

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: 61803/2016., ÁHTI: 361406, PÍR: 835244,
adószám: 15835248-2-41

-

II.

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Magyar Államkincstár

A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): ...

-

a

támogatandó cél:

2022/2023-es

tanévben

..........................

megvalósítandó,

támogatási

kérelemben feltüntetett személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában
nyújtott támogatás
-

III.

pályázott/kérelmezett összeg: 30 000 000 Ft azaz Harmincmillió forint

Összeférhetedenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) Összeférhetedenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
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kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld.
Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt Imijük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetedenség áll fenn, az összeférhetedenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetedenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022. 09. 16.

égszt rú aláírás

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató
b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:......................................

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022. 09. 16.

égszem aláírás

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató
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Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
jb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kijárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai,
illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
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e) nem kijárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a

köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő

részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543
00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről: a Közép-Budai Tankerületi Központ (székhely: 1027 Budapest Fő utca 80., ÁHTI: 361406,
PÍR: 835244, adószám: 15835248-2-41, bankszámlaszám: 10032000-00336729-00000000,
számlavezető: Magyar Államkincstár, képviselő neve: Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató, a
továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete....... /2022. (......... ) önkormányzati határozata alapján az
alább részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2.
A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére
30 000 000 Ft, azaz Harmincmillió forint összegű támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00336729-00000000 számú
számlaszámára átutal.
3.
A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a 2022/2023-as tanévben használható fel jelen szerződés 7. mellékletében szereplő
Támogatási kérelemben feltüntetett személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában és
ütemezésében, az alábbiak szerint:
Szervezeti egység
megnevezése

Létszám
1 fő

BATTHYÁNY LAJOS Ált. 1
1
1
1
BUDAVÁRI Ált.
1

fő
fő
fő
fő
fő

Munkakör
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
ped.asszisztens
ped.asszisztens
iskolapszichológus
1

Heti munkaidő
40 óra
18 óra
20 óra
40 óra
40 óra
40 óra

1 fő
1 fő

SZILÁGYI
ERZSÉBET
GIMNÁZIUM

1 fő

LISZNYAI
Úti Ált.

1
1
1
1

fő
fő
fő
fő

KOSZTOLÁNYI

1 fő

DEZSŐ
GIMNÁZIUM

1 fő

megbízási
szerződés
ped.asszisztens
fejlesztő
Pedagógus
ped.asszisztens
fejlesztő
ped.asszisztens
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
oed.asszisztens
fejlesztő

20 óra
20 óra
40 óra
20 óra
20 óra
20 óra
40 óra
40 óra

1 fő

pedagógus
fejlesztő

40 óra

Toldy Ferenc

1 fő

40 óra

Gimnázium

1 fő

pedagógus
aed.asszisztens

40 óra

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022.09.01. -2022.12.31. Személyi jellegű kifizetések és járulékok

12. 000. 000 Ft.

2023.01.01. - 2023.06.30. Személyi jellegű kifizetések és járulékok

18. 000. 000 Ft.

4.
A Támogató a támogatás tejes összegét a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalja a
Támogatott által megjelölt számlaszámra.
A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje:
4.1.

Személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában: 12.000.000 Ft.
Felhasználási határidő: 2022.09.01. - 2022.12.31.
Az elszámolás határideje: 2023.02.28.

4.2.

Személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában: 18.000. 000 Ft.
Felhasználási határidő: 2023.01.01. - 2023.06.30
Az elszámolás határideje: 2023.08.31.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5.
ATámogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1.
számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
6.

A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
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7.
ATámogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd
, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
8.

A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő

feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
9.
A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
10.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
Atámogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
11.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
12.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
13.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
14.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
15.
A Támogatott a 2. pontban megelölt támogatást kizárólag a 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
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16.
A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott
a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
17.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
18.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására
használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az
esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás homályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal
növelten.
19.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a
18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
20.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
az egyes összegek tekintetében a jelen szerződés 4. pontja szerinti ütemezésben, és pénzügyi
elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett
feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók
személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére
postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
21.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a
Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"ómű,
jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg
tudomásul veszi, hogy 2022/2023-as tanévben keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és
egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
22.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
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visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 22. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések
23.
A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
24.
Támogatott vállalja, hogy a 3. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.
25.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
26.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
27.

Ajelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022................... „ "

Budapest, 2022...............„ "

a Támogató képviseletében

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató

Jogi szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
2022

............. „
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Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető

2022

........................................................ ......

"
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A szerződés mellékletei:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. Támogatási kérelem
8. Adatvédelmi tájékoztató
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támogatási szerződés 1. melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, ........................................................................................................................ cégjegyzésre jogosult
képviselője jelen okirat aláíráséval ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem
biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTVÁNY (a
továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca)
pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5
munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra,
hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022.............
cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 1 1 átlátható szerkezet:
a)j?i az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)_j_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek2596ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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támogatási szerződés 2. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az..................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
pénzforgalmi jelzőszáma:

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól-.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)
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támogatási szerződés 3. melléklete

NYI LATKOZAT

Alulírott,
................................................... .
................................................ ) képviselőjeként
1.

a(z)

...............................

(adószám:

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
Budapest, 2022.......................

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft
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Összesen:
nettó Ft

ÁFA
tartalom
összesen

NYILATKOZAT
................................, mint a..........................................képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott
...............................................Ft összegű támogatás
elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest, .....................................................

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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támogatási szerződés 5. melléklete

ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához támogatási szerződést kell
kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•
•
•
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
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Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányéra (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva.......................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi
BDV/......................támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
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Költségnem megnevezése
Bérköltségek

I Az
elszámolást
bizonylatok

alátámasztó

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
’ bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
| másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

| - megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
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- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az elszámolást
bizonylatok

nyomtatvány

beszerzés

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

- számla

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv, folyóirat
előfizetése

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
bankkivonat
másolata

Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

(pl.

- számla

vagy
hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat

- számla

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel,
összefüggő

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
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Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
és
webfejlesztési szolgáltatások

díja

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés
másolata;

hitelesített i - számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy ,
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla
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pénzügyi
igazolására

teljesítés

pénztárbizonylat

vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

megrendelő
másolata;
i -

hitelesített

- számla

számla hitelesített másolata;

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

megrendelő hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb

- árajánlat, megrendelő és

eszközök felújítása

szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
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vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített I
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat, megrendelő és -számla
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására

kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
1 másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
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Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kísösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni száméra a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)
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támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve:..........................................................................................
- lakcíme:....................................................................................
-

születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.......................................................................................
c)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve:..........................................................................................
-

II.

III.

székhelye:....................................................................................
cégjegyzékszáma:....................................................................
adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................

székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................
A pályázat/kérelem adatai

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

-

a támogatandó cél:.............................................................................

-

pályázott/kérelmezett összeg:......................................................

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
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Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.
Budapest, 2022..............................
cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
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e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat

arról,

hogy a

pályázó

e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével

kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvé nytá rsa sá got),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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támogatási szerződés 8. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:

1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem(abuaavar.hu
2.

A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.

3.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az

egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami

adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.

5.

Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes

irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.

Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés

előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7 7.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az

érintett személy az adatkezelő

1.

pontban

megadott elérhetőségeken

keresztül,

írásban

tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.

7.2.

/

helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.

7.3.
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban

megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a

személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
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7.4.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságét, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásénak korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez,

előterjesztéséhez vagy védelméhez,

vagy az

érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.

Az

A tiltakozáshoz való jog
érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az

adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.......................

cégszerű aláírás
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BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
Közép-Budai Tankerület

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):
15835248-2-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Hajnissné Anda Éva
eva.andafá kk.gov.hu
Tel: 1/7958154

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen amiak kerületi
vonatkozásaira:
Az Önkormányzat által biztosított forrás felhasználása következő képpen történik.
A biztosított forrás 100 %-a személyi jellegű kiadások fedezetére, amely biztosítja az
intézményekben további pszichológus, utazó gyógypedagógus foglalkoztatását 2023. 06.30-ig. A
foglalkoztatokkal kapcsolatos információkat (Intézmény, személy, munkakör, foglalkoztatási idő)
bontását a lenti táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység
megnevezése

BATTHYÁNY
LAJOS Ál

Létszám
1 fő
1
1
1
1
1

fő
fő
fő
fő
fő

BUDAVÁRI Ál
1 fő
1 fő
SZILÁGYI
ERZSÉBET
GIMNÁZIUM

1 fő
1 fő

Munkakör
ped. asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
ped.asszisztens
ped.asszisztens
i skolapszichológus
megbízási
szerződés
ped. asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens

Heti munkaidő
40 óra
18 óra
20 óra
40 óra
40 óra
40 óra

20 óra
20 óra
40 óra

LISZNYAI
Úti Ál
KOSZTOLÁNYI
DEZSŐ
GIMNÁZIUM

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Toldy Ferenc
Gimnázium

1 fő
1 fő

fejlesztő
ped.asszisztens
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens

20 óra
20 óra
20 óra
40 óra
40 óra
40 óra
40 óra
40 óra

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,
azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági
tanulmány):

6) Az igényelt támogatás összege: 30 000 000.- Ft azaz harmincmillió forint.

7) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege: Nem

8) A finanszírozás tervezett időbeni ütemezése hónapokra lebontva lebontva (3 havi részlettel
történő kifizetésekkel):
2022.09.01.-2022.12.31: Személyi jellegű kifizetések és járulékok

12 000 000 Ft

2023.01.01-2023.06.30: személyi jellegű kifizetések és járulékok

18 000 000 Ft

9) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel
haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

Budapest, 2022.09.16.
........... ......................
képviseletre jogosult cégszem aláírása
}uoó£;
(természetes személy eseten kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1.
2.

összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
ÁFA-nyilatkozat

3.
4.
5.

átláthatósági nyilatkozat
állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebi igazolás köztartozás mentességről
De minimis nyilatkozat (amennyiben releváns)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Közép-Budai Tankerületi Központ részére nyújtandó egyedi támogatásra
a Budavári Általános Iskola sportpálya felújítása tárgyában

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszály! Márta

aljegyző

jegyző

polgármester

Jogi Csoport

dr. SandorPeterne
képviselő

1. Előterjesztés* I

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2021. szeptember 30-

I

ülésen elfogadott 98/2021.

keretében

az

(IX.

Önkormányzat

30.) önkormányzati határozat alapján támogatási szerződés
2021/2022-es

tanévre

összesen

30.000.000

Ft,

azaz

Harmincmillió forint támogatást nyújtott pedagógiai munkát segítő szakemberek állományának

fejlesztésére a Közép-Budai Tankerületi Központnak (székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80.,
törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 835244, adószám: 15835248-2-41, képviselő: Hajnissné
Anda Éva, a továbbiakban: Tankerület vagy Közép-Budai Tankerületi Központ). A Közép-Budai
Tankerületi Központ a 2021/2022-es tanévre kapott támogatás elszámoláséhoz szükséges
dokumentumainak (elszámoló lap, szakmai beszámoló, elszámoló lapon szereplő számlák,
kifizetések igazolása, személyi juttatások számfejtési jegyzék) egyeztetése és ellenőrzése
folyamatban van. A hivatkozott támogatás elszámolásáról a Képviselő-testület a 2022.
szeptember 29-ei ülése során hoz határozatot.

A Közép-Budai Tankerületi Központ
nyújtott

be

a

Budapest

I.

2022. szeptember 15-én egyedi támogatási kérelmet

kerület

Budavári

Önkormányzathoz

821

500

Ft,

azaz

nyolcszázhuszonegyezer-ötszáz forint összegben. A kérelem alapján a Tankerület a támogatást
a Budavári Általános Iskola (címe:

1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.) sportpályájának

szerkezeti felújítására, átalakítására, védőháló cserére kívánja fordítani.

Dr. Sándor Rétemé képviselő felkarolta a Közép-Budai Tankerületi Központ Budavári Általános
Iskola tekintetében benyújtott támogatási kérelemét. Képvsielő Asszony a saját 2022. évi
képviselői keretéből 750 000 Ft-ot, azaz hétszázötvenezer forintot

a hivatkozott felújítási

munkák elvégzésére kíván fordítani.

Az igényelt támogatás fennmaradó részét, azaz 71 500 Ft-ot a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6.
melléklet Általános tartalékai terhére tudja biztosítani a 2. mellékletben foglalt támogatási
szerződésben szereplő feltételekkel, a képviselő-testületi döntés alapján.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy
támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül adható.

Amennyiben a t. Képviselő-testület az 1.) pont szerinti elszámolást a 2022. szeptember 29-ei
ülésen határozattal jóváhagyja, úgy ezen feltétel bekövetkezése esetén javasolom a Tankerület
részére a 821 500 Ft összegű támogatás megállapítását az alábbiak szerint:
-

A képviselő-testület a támogatás összegéből 750 000 Ft-ot dr. Sándor Rétemé 2022. évi
képviselői kerete terhére kerül biztosításra. A Képviselő Asszony által felajánlott támogatási
összeg fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelete 3. melléklet K506-os soron rendelkezésre áll.

-

Az igényelt támogatás fennmaradó 71 500 Ft összegű részének fedezete Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
6. melléklet Általános tartalék soron rendelkezésre áll.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011
(1)

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §

bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a

képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
a Közép-Budai Tankerületi Központ részére nyújtandó egyedi támogatásról a Budavári Általános
Iskola sportpálya felújítása tárgyában
I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 821 500
Ft, azaz nyolcszázhuszonegyezer-ötszáz forint összegű támogatást nyújt a Közép-Budai
Tankerületi Központ részére a Budavári Általános Iskola sportpályájának felújítására a
Tankerület támogatási kérelmében foglaltak szerint.

II.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. határozati pont
szerinti támogatás összegéből 750 000 Ft-ot, azaz hétszázötvenezer forintot dr. Sándor
Rétemé képviselő felajánlása alapján az ő egyéni képviselői kerete terhére biztosítja.
Dr. Sándor Rétemé képviselő által felajánlott 750 000 Ft fedezete a Budapest I. Kerület
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
3. melléklet K506-OS soron rendelkezésre áll.

III.

Az igényelttémogatás fennmaradó 71 500 Ft összegű részéta Budapesti. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022.

évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Általános
tartalék sor terhére biztosítja.

IV

A Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a

Polgármestert arra, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központtal támogatási szerződést
kössön a fenti összegek tekintetében a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő:

2022.október 30.

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős: Jogi Csoport, Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. szeptember „

„

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1.

melléklet: Közép-Budai Tankerületi Központ támogatási kérelme

2.

melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)
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BUDAPEST I. KERÜLET

7022 SZFPÍ

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
tvtif

Kérelem egyedi támogatás iránt

í)
AíÍÁ./í

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
Közép-Budai Tankerület

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):
15835248-2-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Hajnissné Anda Éva
eva.andaü/’kk.i’ov.hu
Tel.: 1/7958154

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
Az Önkormányzat által biztosított forrás felhasználása következő képpen történik.
A Budavári Általános Iskola udvaron lévő sportpálya védő háló tartó vasszerkezetének
felújítása, szükséges hegesztések elvégzése. Régi kosárlabda palánk bontása. Kézilabda
kapuk áthelyezése pálya síkon kívül, az ehhez szükséges háló tartó rendszer átalakításával,
régi
védőháló
bontása.
Teljes
vasszerkezet
festése.
Új
védőháló felszerelése.
5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,
azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági
tanulmány):

6) Az igényelt támogatás összege: 821 500.- Ft nyolcszázhuszonegyezer-ötszáz forint.

7) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege: Nem

*

8) A finanszírozás tervezett időbeni ütemezése hónapokra lebontva ( 3 havi részlettel történő
kifizetésekkel):
2022. október hónapban egy összegben.
9) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel
haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét

Budapest, 2022.09.16.
h

>

r
LÍW

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1. összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2. ÁFA-nyilatkozat
3. átláthatósági nyilatkozat
4. állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebi igazolás köztartozás mentességről
5. De minimis nyilatkozat (amennyiben releváns)

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

6 MELLÉKLET

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:........................................................................................

................................ ..................

-

lakcíme:.................................................................................................................................................

-

születési helye:.....................................................................................................................................

-

születési ideje:......................................................................................................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve: ................................................................................

-

székhelye:........................................................................................................ ....................................

-

cégjegyzékszáma:.................................................................................

-

adószáma:............................................................................................................................................

-

képviselőjének neve:..........................................................................................................................

c)

.........

........................................

.........................................

(kitöltendő, ha a pályázó/kéreknező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve: Közép-Budai Tankerületi Központ

-

székhelye: 1027 Budapest Fő utca 80.

-

képviselőjének neve: 15835248-2-41

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: 61803/2016., ÁHTI: 361406, PÍR: 835244,
adószám: 15835248-2-41

-

II.

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Magyar Államkincstár

A pályázat/kételem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .............................................. ........

-

a támogatandó cél: Budavári Általános Iskola Sport pálya szerkezeti felújítása,
átalakítása, védőháló cseréje
pályázott/kérelmezett összeg: 821 500.- Ft Ft azaz nyolcszázhuszonegyezer-ötszáz
forint

III.

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási

1

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

6 MELLÉKLET

kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Ld.
Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022. 09.16.

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató
b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt énntettség (ld. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény: . .......................................

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022. 09 16.

\

KíA'a' ŰÍSt
cégszerű aláírás

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató
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BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

6 MELLÉKLET

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
J) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fi) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
gj akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13- § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) zzt törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2, § (1) E törvény alkalmazásában
d) kijárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai,
illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
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e) nem kijárt közjog tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a

köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő

részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eV) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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NYILATKOZAT

Alulírott, Hajnissné Anda Éva a(z) Közép-Budai Tankerület (adószám:!5835248-2-42)
képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2022. szeptember 16.

Hajnissné Anda
Tankerületi Igazgató

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

1. MELLÉKLET

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVT. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató mint a Közép-Budai Tankerületi
Központ (székhely: 1027 Budapest Fő utca 80., adószám: 15835248-2-41) cégjegyzésre jogosult
képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) — az Áht 50. §
(1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Közép-Budai Tankerületi
Központ (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény (Nvtv.)
3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen
nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles
azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni
tudjon — felmondani vagy — ha a szerződés teljesítésére még nem került sor — a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2022.09.16.

jégszeru aláírás

Hajnissné 1Anda Éva
tankerületi igazgató

1 átlátható sytmiQl:
a)á- a* állam, a kíltségKlési starti, a kStrttsiiikl, a btlfi önkormányzat, a mmzetuég önkormányzat, a társulás, asrtgfbáztjog személy, a^ olyan gazdálkodó szymztt,
amfybtn állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön nagy együtt 100%-ot ríss$std(ssel rendelkezik, a nemzetközi szeneit, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság
a külföldi állami vayy helyhatóság szert' Is az Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság

bb) az Eteripai Unió tap/Ulamában, az Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdaság Együttműködési is Fejlesztési Szervezet
tagUlamábatt vagy olyan államban rendelkezik adóHletlséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minisül a társaság adóról is az osztalékadóról szóló tömény szerint megbatározott ellenőrzött külföldi társaságiak,

c) az a áml szervezet és a tízjtánsdat, amely megfelel a köveiket^feltéteteknek:
ea) vezető tisztségiselői megfsmerbetők,
eb) a civil szeneit is a tn'zjtársulat, valamint esgk vetető tisztségviselői nem átlátható színezetben nem rendelkeznek 25%-ot megfulladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamiban, az Európai Gazdaság Térségről szóló mcgíUapodásban részes államban, a Gazdaság/ Együttműködési és Fejlesztési
Szenesei tagállamában vág/ olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás eíkeriHéséril szóló egyezménye von;
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
BDV/.............. -.../2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543
00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről: a Közép-Budai Tankerületi Központ (székhely: 1027 Budapest Fő utca 80., ÁHTI: 361406,
PÍR: 835244, adószám: 15835248-2-41, bankszámlaszám: 10032000-00336729-00000000,
számlavezető: Magyar Államkincstár, képviselő neve: Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató, a
továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete....... /2022. (..........) önkormányzati határozata alapján az
alább részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2.
A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére
821 500 Ft, azaz nyolcszázhuszonegyezer-ötszáz forint összegű támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00336729-00000000 számú

számlaszámára átutal.
A Támogatott részére a 821 500 Ft összegű támogatás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletében az alábbi bontás szerint
biztosított:
-

-

A támogatás összegéből 750 000 Ft-ot dr. Sándor Rétemé képviselő felajánlása alapján a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. melléklet K506-OS soron biztosított,
A támogatás fennmaradó 71 500 Ft összegű részének fedezete Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Általános tartalék
soron biztosított.

1

3.
A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a 2022/2023-as tanévben a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő Támogatási
kérelemben feltüntetett Budavári Általános Iskola (1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.) Sportpálya
felújításának céljára használható fel.

4.

A Támogató a támogatás tejes összegét a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalja a

Támogatott által megjelölt számlaszámra.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1.
számú mellékletében nyilatkozatot tesz.

6.

A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
7.
ATámogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd
, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
8.

A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő

feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
9.
ATámogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
10.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
Atámogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.11
11.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében

lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
2

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
12.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
13.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.

14.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15.
A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
16.
A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott
a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
17.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
18.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására
használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az
esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás homályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal
növelten.
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19.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a
18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
20.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
2023. július 31-ig i köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és
hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes
igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót
készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást
ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
21.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a
Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"ómű,
jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg
tudomásul veszi, hogy a 2022/2023-as tanévben keletkezett, a támogatás céljához kötött és a
Támogatott nevére

kiállított számlák és

egyéb számviteli

bizonylatok használhatók fel

az

elszámoláskor.

22.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 22. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések

23.
A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
24.
Támogatott vállalja, hogy a 3. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.
25.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
26.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
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nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
27.

A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022..................... . "

Budapest, 2022...............„ "

a Támogató képviseletében

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta

Hajnissné Anda Éva

polgármester

tankerületi igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető

2022................................„

"

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2.
3.

Felhatalmazó levél
ÁFA-nyilatkozat

4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. Támogatási kérelem
8. Ad atvé d e I m i táj é koztató
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támogatási szerződés 1. melléklete

a nemzeti vagyonról szóló

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
2011. évi CXCVI. törvény 3, § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, ........................................................................................................................ cégjegyzésre jogosult
képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem
biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szen/ezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTVÁNY (a
továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca)
pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5
munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra,
hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022.............
cégszerű aláírás

szervezetvezetőjének neve, titulusa
1 1

' 7 átlátható szervezet:

a)_^_ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
bajdL tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tön/ényszerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen BankZrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól-.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)
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támogatási szerződés 3. melléklete
NYI LATKOZAT

Alulírott,
................................................... ,
................................................ ) képviselőjeként
1.

a(z)

...............................

(adószám:

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
Budapest, 2022.......................

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft

9

Összesen:
nettó Ft

ÁFA
tartalom
összesen

NYILATKOZAT
................................. mint a...................................... .... képviselője kijelentem, hogy a Budapest 1. Kerület
Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott
Ft összegű támogatás

...................... ......................

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest, .....................................................

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

10

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•
•
•
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
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Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva.......................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi
BDV/......................támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat”, továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
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Költségnem megnevezése

Az
elszámolást
bizonylatok

Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazoláséra
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy
szerződés

megbízási

- pénzügyi teljesítés igazoláséra
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
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- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást alátámasztó

bizonylatok

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv, folyóirat
előfizetése

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat
másolata

Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

számla

kiadási
vagy
hitelesített

(pl. ' - számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

számla

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

-

megrendelő

hitelesített I

számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel,

megrendelő
hitelesített
összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
! másolata

-számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat,
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
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Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
és
webfej lesztési szolgáltatások
díja

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített 1
másolata

Bérleti díjak

szerződés
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
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- számla

-

pénzügyi

teljesítés

igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására

pénztárbizonylat

vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Egyéb szolgáltatások díja

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

- számla

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb
eszközök felújítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
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- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés
hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
| igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök j
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
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Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)
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támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:..........................................................................................

-

lakcíme:....................................................................................
születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.......................................................................................
- székhelye:....................................................................................
c)
II.

III.

cégjegyzékszáma:....................................................................
adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................
(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:.........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................
A pályázat/kérelem adatai

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

-

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
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Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.
Budapest, 2022..............................
cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
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e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvé nytá rsaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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támogatási szerződés 8. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemObudavar.hu
2.

A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.

3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek,
7.
7.1.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
4 tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
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7 4.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozásét, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem(5>budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11.
Telefon: +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest, 2022................... „..."
cégszerű aláírás
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. szeptember 29-i ülésére
az Attila Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra

dr. Németh Mónika

aljegyző

jegyző

Várattiné Naszály! Márta
,4^ polgármester

/4

Jogi Csoport

á

%\

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135-137., nyilvántartási száma: 01
01-0002085, adószéma:19675864-1-41, képviselő: Gyöngyösiné Király Lilla, a továbbiakban: Attila
Közhasznú Alapítvány vagy Alapítvány) célja elsődlegesen a Kosztolányi Dezső Gimnázium tanulóinak,
tanárainak támogatása, a tanulók testi és lelki fejlődését elősegítő programok, rendezvények
szervezése, az iskola oktatási, nevelési tevékenységének segítése. A tanulók döntő része és tantestület
egy része is I. kerületi lakos. Az intézmény a kerület egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező
oktatási intézménye.
A Támogatást kérő 2022. augusztus 24-én megküldte az egyedi támogatás iránti kérelmét - amelyet
2022. szeptember 19-én kiegészített és amely a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete - aminek
értelmében

a

támogatásból

elsődlegesen

az

intézmény

informatikai

oktatását

elősegítő

beruházásokat, karbantartásokat szeretné finanszírozni, amelyek hosszabb távon biztosítanék, hogy
mind az informatikai oktatást, mind pedig az informatikai eszközöket igénylő más tárgyak oktatását
magasabb szinten tudják végezni.
Az egyedi támogatási

kérelem

alapján elkészült a támogatási szerződés tervezete, amely az

előterjesztés 2. melléklete. A kérelem a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő

testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló

bl2Q22.

(III.7.)

önkormányzati rendelet szerinti kötelező mellékletekkel együtt került benyújtásra.
A kérelem alapján a támogatás összege, összesen 200.000 Ft,- - a Képviselő-testület 123/2022. (V.12.)
önkormányzati határozata értelmében Gelencsér Ferenc volt képviselő időarányos önálló képviselői
kerete terhére - a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján K512-es soron rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.J2Q22. (....) önkormányzati határozata
az Attila Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról
1.)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Attila Közhasznú Alapítvány
egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben
meghatározott célra 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1.
pontban megjelölt támogatás fedezete - a Képviselő-testület 123/2022. (V.12.) önkormányzati
határozata értelmében Gelencsér Ferenc volt képviselő időarányos önálló képviselői kerete
terhére - a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján K512-es soron rendelkezésre áll.

3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
- a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 200.000 Ft-, azaz kétszázezer forint összegről
szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet: kérelem
2. melléklet: támogatási szerződés (tervezet)

BDV5959543

BDV5959543

Egyedi támogatási kérelem
Alulírott, Attila Közhasznú Alapítvány hivatkozunk a Budavári Önkormányzat 6/2022 (III. 7.) önkormányzati
rendeletének 7. §-ában foglaltakra és a Budavári Képviselőtestület 2022. május 12-ei ülésén „Egyéni képviselőig
keret felhasználásáról" hozott képviselő-testületi határozatra és jelen levélünkkgl tárnog|tási»^r^lernjiiel
fordulunk az Önkormányzathoz.
r '^
j
A fent hivatkozott rendelet 7. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alapján nyilatkozunkj hogy

- i 'sl 1

Alapadataink az alábbiak:
?fl'
o Intézményünk neve: Attila Közhasznú Alapítvány
o Székhelye: 1012 Budapest, Attila u. 135-137.
o Adószáma: 19675864-1-41,
o Nyilvántartási száma: 01-01-0002085
o Törvényes képviselőnk neve: Gyöngyösiné Király Lilla
Alapítványunk elsődleges célja a Kosztolányi Dezső Gimnázium tanulóinak, tanárainak támogatása, a
tanulók testi és lelki fejlődését elősegítő programok, rendezvények szervezése, iskolánk oktatási,
nevelési tevékenységének segítése. Tanulóink döntő része és tantestületünk egy része is I. kerületi lakos,
intézményünk a kerület egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező oktatási intézménye.
A támogatásból elsődlegesen az intézmény informatikai oktatását elősegítő beruházásokat,
karbantartásokat szeretnénk finanszírozni, amelyek hosszabb távon biztosítanák, hogy mind az
informatikai oktatást, mind pedig az informatikai eszközöket igénylő más tárgyak oktatását magasabb
szinten tudjuk végezni.
Intézményünk az ÁFA-nak nem alanya, ÁFA levonási jogunk a beszerzésekkel kapcsolatban nincs.

AUG

A kérelmezett összeget egy összegben, várhatóan a 2022-es nyári oktatási szünet ideje alatt kívánjuk
felhasználni.
E célra más forrást sem az államháztartás más alrendszereiből, sem egyéb forrásból nem kaptunk.
A fent hivatkozott rendelet 8. §-ában foglaltakról az alábbiakban nyilatkozunk:
-

Szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c)
pontjában foglaltak teljesítése alapján átlátható szervezet.
Szervezetünk az ÁFA-nak nem alanya, ÁFA levonási jogunk a tervezett projekttel kapcsolatban nincs.

-

Szervezetünknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

-

-

alapján sem összeférhetetlenségi, sem érintettségi kitettsége nincs a jelen kérelem alapján hozandó
támogatási döntéssel kapcsolatban.
Intézményünk
szerepel
a
NAV
köztartozásmentes
adatbázisában,
amelynek
a
httus://nav.ftov.hu adatbazisok/koztartozasmentes egyszerű lekerdezes oldalról lekérdezett állapotát
a jelen kérelmünkhöz egyszerű másolatban mellékeltük.
A jelen támogatási kérelem alapján adott támogatás az Európai Unióról szóló szerződés (2012/C 326/01)
107-108. cikkei alapján nem tekinthető állami támogatásnak, ezért a „de minimis" rendelkezések
alkalmazására nincsen szükség.

Kérjük, hogy a támogatás „Egyéni képviselői keret felhasználásáról" hozott képviselő-testületi határozatban
foglalt 200.000 Ft-os (azaz kétszázezer forintos) összegét alapítványunk 11701001-20123907-00000000
bankszámlaszámára szíveskedjenek kiutalni.
Köszönettel és üdvözlettel,

/

Attila Közhasznú Alapítványa ■

/
■' /

í! j
// Lf_ /

1012 Budapest Attila út 13 :37
Adószám: 19675864-:
yö'gyösiné Király Lilla, elnök

„J

i.

sz. melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1. $ (a) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Gyöngyösiné Király Lilla Klára mint az Attila Közhasznú Alapítvány székhely: 1012 Budapest, Attila u.
iBS-iB?-/ adószám: 19675864-1-41,) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári önkormányzat {1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a
továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. 5 (i) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési
támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet
nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az Attila Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az önkormányzatot legkésőbb 5
munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan
időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még
nem került sor-a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

B“<,apest'!“*2...............
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cégszerű aláírás

1

'átlátható szervezet:
a) *_azáümn, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyháziJogi személy,
az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-küíőn vagy együtt ioo9i-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetközi szerveret, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldiJogi személy vagyJogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
i»Qj± tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbj az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül o társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerintifeltételekfennállnak;
c) az a elvit szervezet és a vlzitársutat, amely megfelel a következőfeltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a övit szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel,
ec) székhelye az Európai Unió tagállamóban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamiban vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szótó egyezménye van;

3.

sz. melléklet

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai

a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:.................................................. ..................................................
lakcíme:...............................................................................................
születési helye:................................................................................
születési ideje:.............................. ............................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:..... ....................... ....................................................................
székhelye:..... ....................... .................................................................
cégjegyzékszáma:..........................................................................
adószáma:..............................................................................................
képviselőjének neve:................................................................. ........

b)

c)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve: Attila Közhasznú Alapítvány
székhelye: 1012 Budapest Attila út iss-iB?.
képviselőjének neve: Gyöngyösíné Király Lilla Klára
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: Pk.66030/3, számú Végzés 2085-ös
nyilvántartási számon.
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság

-

II.
-

Hl.

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):.......................................

a támogatandó cél: IT eszközök beszerzése
pélyázott/kéreímezett összeg: 200 000 Ft azaz kettőszázezer forint
összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat i. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem
vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

......

cégszerű aláírás
Attila Közhasznú Alapítvány
Gyöngyösiné Király Lilla Klára, elnök

NYILATKOZAT
Gyöngyösiné Király Lilla Klára, mint 8(2) Attila Közhasznú Alapítvány képviselője kijelentem, hogy a Budapest
I. Kerület Budavári önkormányzattól a............................................számú önkormányzati határozat alapján
kapott
200 000.-

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
........ (hely),

(év).......Í&a.........(hónap)^^.-(nap)

// 4 4 [

7 Attila Közhasznú Alapítvány
Gyöngyösiné Király Lilla Klára, elnök
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NemzetiAdóes Vámhivatal

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ:
KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 9003453580
Ügyintéző: Tamás Hajnal
Telefonszám: (1) 427-3595
Ügyszám: 8954292286

ADÓIGAZOLÁS
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások,
adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy
Attila Közhasznú Alapítvány
19675864-1-41
1012 BUDAPEST ATTILA U. 135-137

adóalany, ezen igazolás kiadásának napján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §
(1) bekezdés a)-g) pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. július 25.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Tamás Hajnal
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 7555246731009200291320538

Nyilvántartási Osztály 6.
1387 BUDAPEST Pf.45 Teletbnszám: (1) 427-3200 Fax: (1) 427-5735
Kéijük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
BDV/17766/2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest,

Kapisztrán

tér

1.,

törzskönyvi

azonosító:

735649,

adószáma:

15735643-2-41,

bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszály! Márta

polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről, a Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135-137.,
adószám:

19675864-1-41,

nyilvántartási

száma:

01-01-0002085,

bankszámlaszám:

11701001 -20123907-00000000, számlavezető bank: OTP Bank, képviselő neve: Gyöngyösiné
Király Lilla, a továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a...../2022. (..........)............határozata alapján az
alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2.

A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére

200.000 Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a
Támogatott OTP banknál vezetett............................. számú számlaszámára átutal.
3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A

támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2022.
december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő
Támogatási kérelem alapján.

4.

Támogatott a támogatás összegét a Kosztolányi Dezső Gimnázium informatikai

oktatását elősegítő beruházásokra, karbantartásokra használhatja fel, jelen szerződés 7.
mellékletében szereplő pályázati kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
5.

A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
6.

A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a

Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok
alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által
nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen
szerződés 8. számú melléklete.
7.

A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha

ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.
8.

A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya

történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladat teljesítése érdekében történt.
9.

A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás

összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
10.

A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell

folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.
11.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása

érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel
az alább felsorolt törvények előírásaira:
-

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

-

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával)

hogy a kifizetés a szerződéses

feladatteljesítése érdekében történt.
12.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról

részletes szakmai

beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási
szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
13.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
14.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy

a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók
15.

A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél

megvalósítására, e szerződésben

rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen

használhatja fel.
16.

A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való

elállásra jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel,
vagy
b. Támogatott

az

elbíráláshoz

szükséges

vagy

jelen

szerződésben

rögzített

jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
17.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató

részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
18.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított

céljellegű

támogatást

nem

ezen

támogatási

szerződésben

meghatározott

feladat

megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali

hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás homályosulásától számított 8 banki
napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.
19.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása,

valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 8. számú mellékletként
becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati
támogatás igényléséből.
20.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak

szerint az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2023. március 31. napjáig köteles a
csatolt Elszámolási lap (4. számú mellékleti felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi
elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását
szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót
készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az
elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai
úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
21.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés

„Tájékoztató a Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához"c\tt\ő, jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak
szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (2.

számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a támogatói döntés
meghozatalának napja és 2022. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a
Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az
elszámoláskor.
22.

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó

kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti
kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg
8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések
23.

A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott

nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24.

Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak

propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.
25.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
26.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt

jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022.
(III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.
27.

A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022...................„ "

a Támogató képviseletében

Budapest, 2022.............. „ "

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszály! Márta

Gyöngyösiné Király Lilla

polgármester

törvényes képviselő

Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Attila Közhasznú Alapítvány

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető
2022.

A szerződés mellékletei:
1.
Átláthatósági nyilatkozat
2.

ÁFA-Nyilatkozat

3.

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

4.

Elszámolási lap

5.

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások

pénzügyi elszámolásáról
6.

Adatkezelési tájékoztató

7.

Kérelem egyedi támogatás iránt

8.

Felhatalmazó levél

1, sz. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1.
Alulírott,

§ (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

......................................................

mint

a(z)

...............................

(székhely:

........................................

adószám: ....................................... ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a......................................

(a továbbiakban:

szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022..................

cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
ajjf az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
bajJü tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a kővetkező feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet ás a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

2. sz. melléklete
NYI LATKOZAT

Alulírott,

..........................................................

a(z)

...........................................

(adószám:..................................)

képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklet

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:..........................................................................................................

-

lakcíme:....................................................................................................

-

születési helye:...................................................................................

-

születési ideje:...................................................................................

b)

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:.......................................................................................................

-

székhelye:....................................................................................................

-

cégjegyzékszáma:................................................................................

-

adószáma:..................................................................................................

-

képviselőjének neve:.............................................................................

c)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve:..........................................................................................................

-

székhelye:...............................................................................................

-

képviselőjének neve:......................................................................

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:...............................................

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:..............................................................

II.

A pályázat/kérelem adatai

III.

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):.........................................

-

a támogatandó cél:...........................................................................................

-

pályázott/kérelmezett összeg:................................................................

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

4. sz. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
............................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT
..................................................,

mint

a

....................................................................

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott

...................................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt:........................................(hely),........................... (év).............................(hónap)

......(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései
alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell.
A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,

•

a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ........................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
........................................ számú önkormányzati határozata alapján és a BDW....................... szerződés
szerinti támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz.

A

bankszámlakivonatok

igazolják

a

számlák,

bérek,

adók,

megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

stb.

átutalásának

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Bérköltségek

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

-

döntés

mennyit,

az

ösztöndíjról

mennyi

(ki,

időtartamra)

hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata

(ha

az

vagy

hitelesített
ösztöndíj

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

-

ösztöndíj

szerződés

vagy

kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az
elszámolást
bizonylatok

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,

Ösztöndíjak

akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
1 - döntés az ösztöndíjról (ki,
1 mennyit,

mennyi

időtartamra)

hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
, akkor a nettó összeg átvételét a

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

nyomtatvány

í beszerzés

Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok

Záradékolás

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy

- számla

(az eredeti bizonylatokon)

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv, folyóirat
előfizetése

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankkivonat
másolata

Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

(pl.

- számla

hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség
-megrendelő
hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel,
összefüggő

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
es
webfej lesztési szolgáltatások

díja

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés
másolata;

hitelesített

■ számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
! igazolására
kiadási
| pénztárbizonylat
vagy
!
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

-számla

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés

- számla

igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

- számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*

- számla

Ingatlanok,

gépek és egyéb - árajánlat, megrendelő és

eszközök felújítása

- számla

szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata* •

Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat, megrendelő és -számla
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
l igazolására
kiadási
I pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra, kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás sorén kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUE alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni száméra a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számién szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szen/ezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtáséval
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;4
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvé nytá rsasá got).

6. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem'ábudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.7.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságét, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek

már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1)391-1400
E-mail: ug_vfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: httDs://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás

8. sz. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az.................................. ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen BankZrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól -.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................
szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat
egyedi támogatási kérelméről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés
készítéséért felelős:

<

Vb

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

^

dr. Bartos Diána Petra
Jogi Csoport
aljegyző

1 Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Görög Nemzetiségi
Önkormányzat) egyedi támogatási kérelmet nyújtott be összesen 2.050.000 Ft összegű támogatás
iránt.
A Görög Nemzetiségi Önkormányzata kérelmében kifejtette, hogy a korábbi években a részére nyújtott
támogatásból a magyar-görög kapcsolatokról tartott előadást a Várnegyed galériában, amelyről kézirat
is kiadásra került. Ugyanitt került sor hangszerbemutatóra, melyet a későbbiekben sorozat formájában
kíván folytatni görög hangszerek bemutatásával. Továbbá a Görög Nemzetiségi Önkormányzat a
kérelmében említést tett rendszeres részvételéről a kerületi nemzetiségi napokon, ahol a görög
kultúrát képviseli és mutatja be.
A Görög Nemzetiségi Önkormányzat az idei évre igényelt támogatásból a fentiekben felsorolt
hagyományokat kívánja folytatni, így az igényelt támogatási összeget az alábbi programokra és
eseményekre kívánja fordítani:

-

Balkán est megrendezése (összköltsége: 610.000 Ft)
Szabadtéri Táncbemutató megrendezése (összköltsége: 490.000 Ft)
I. kerületi Nemzetiségi napon zenés produkció és görög gasztronómiai bemutató tartása
(összköltsége: 250.000 Ft)

-

a Nyárbúcsúztató program alkalmával kiállítás, görög desszert bor- és hegyi teakóstoló
(összköltsége: 100.000 Ft)

-

Várnegyed galériában képkiállítás „70 kép-70 év"' címmel (összköltsége: 100.000 Ft)
Irkafűzött füzet kiadása (összköltsége: 500.000 Ft).

A tavalyi évi - pályázati úton elnyert - támogatás elszámolását a Görög Nemzetiségi Önkormányzat a
Budavári Önkormányzat részére megküldte és azt a Hivatal Gazdasági Iroda vezetője 2022. július 18ai dátummal leellenőrizte és jóváhagyta.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A Budavári nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi támogatásának összegét a Budavári Önkormányzat
az éves költségvetésének (2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet) 3.
melléklet K506. sor „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” sor terhére tudja
biztosítani a 2. mellékletben foglalt támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, képviselő-testületi
döntés alapján.
A hét Budavári nemzetiségi önkormányzat 2022. évi támogatására összesen 5 000 000 forint lett a
költségvetésen betervezve. A Német, a Roma és az Örmény Nemzetiségi önkormányzatok részére
4.200.000 Ft került kiosztásra korábbi testületi döntések alapján.
Javaslom - igazodva a már odaítélt támogatások összegéhez - a Görög Nemzetiségi Önkormányzat
részére is 1.500.000 Ft összegű támogatás megállapítását, melyre a K506. - „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson belülre" soron rendelkezésre álló 800.000 Ft mellett a 2022-es
költségvetés általános tartaléka nyújt fedezetet.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a döntés
egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére egyedi támogatás nyújtásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi - pályázati úton elnyert támogatási elszámolását elfogadja.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére ............... forint (azaz
..........................forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt a Budavári Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének K506 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sora,
valamint a............................ forint (azaz...................... forint) vissza nem térítendő támogatást
nyújt a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzattal
egyedi támogatási szerződést kössön............................. forint összegben a melléklet szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Iroda
Budapest, 2022. szeptember"

"

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1.

melléklet: Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

2.
3.

melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)
melléklet: Elszámolás

BDV5963644
2022 jGN27

BDV5963644
Tisztelt Polgármester Asszony

Ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy teret adnak a nemzetiségeknek, hogy
képviseltethessük magunkat a kerület programjaiban, életében!
Szeretném összegezni számszakilag, hogy milyen programokkal és tevékenységekkel
készülünk az év második felében és ennek milyen költségvonzata van.
A csatolt kérelmek egyike (amit Kovács Lászlótól kaptunk és Patrik Gabriella segített
kitölteni),
a Balkán Est, melynek összköltsége: 610.000 Ft
A másik kérelem egy Szabadtéri Táncbemutatóról szól, amit 490.000 Ft- ból tudnánk
megvalósítani.
Továbbá a kerületben megrendezésre kerülő Nemzetiségi napon is kívánunk részt venni,
ahová egy zenés produkcióval és görög gasztronómiai bemutatóval készülünk. Ennek
költsége: 250.000 Ft
A Nyárbúcsúztató, egésznapos programon is szeretnénk részt venni, melyet szintén a „nagy"
Önkormányzat rendez, szervez. Ide kitelepülnénk a tavalyi és az idei Európai napon látott,
kiállított kellékekkel, plusz görög desszert borokat és görög hegyi teát kóstoltatnánk. A teát
az évszakhoz illően jegesen és mentával kínáljuk ingyenesen Sliteres csapos üvegbödönből.
Ennek költsége (teherautó és kellékek bérlése, alapanyag beszerzése): 100.000 Ft
Képkiállítás a Várnegyed Galériában- 70kép-70év címmel. A második világháború után
bekövetkezett görög polgárháború elől menekült gyerekek életútját (70évet) mutatjuk be 70
kép formájában.
Költségek: szállítási és installációs ktg, terembérleti díj. Összesen: 100.000 Ft
Irkatűzött füzet kiadás • Gondolatok a városvédő Pallas Athéné budavári szobránál...
A levélben részletezve a szinopszis:
A magyarországi görögök XVIII-XIX. századi művelődéstörténeti örökségének a felmutatása
fontos célkitűzés egy 50 oldalas füzetet kiadása révén. A tervezett kiadvány 2 olyan
tárgykörben fogalmazza meg azokat a legfontosabb nyelvészeti és művelődéstörténeti
alapvetéseket, melyek egymással összefüggésben mutatják be azt a tudástárat, ami a
felvilágosodás és a reformkorban oly nagy jelentőséggel bírt, és valójában a XXI. században
is lényeges világképi megközelítésekre nyújt lehetőséget.
Nyomdai kiadás (előkészítés, tördelés, nyomás, stb) tervezet: 500.000 Ft

A tervezett programok, célok teljes költségvetése: 2.050.000 Ft

Budapest Főváros i. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
IVJiíií TV
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Budavári Görög Önkormányzat

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve,
székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely: Magyarország, 1014 Budapest, Kapisztrán tér, 1
Adószám: 15735643-2-4 1
Képviselő: Nikákisz Szofoklész

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím......):
06302876647, mail.: szofoklesz@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak
kerületi vonatkozásaira:
A helyi görög önkormányzat tagjai a Görög Ifjúsági Egyesület színeiben indultak a választáson,
2001 óta célja az egyesületnek a magyar-görög és a görög fiatalok közötti kapcsolatok
erősítése, kulturális értékeink magyarság számára is nyitott, élményközpontú átadása
-Már tartottunk előadást a Magyar-Görög kapcsolatokról, elsőként az a Vámegyed Galériában,
melynek témája és címe: A magyar rovásírás és az ógörög ABC (alphabéta) élő kapcsolata alcíme: "az Ypsilon útja" melyről kéziratot adtunk ki."IV. Béla király budai várépítésének és a
görög Laszkarisz Máriával való házasságának jelentősége 750 év távlatából!" címmel.
-Szintén a Várnegyed Galériában görög hangszerbemutatót tartottunk, melynek első részén a
„buzuki" görög népihangszert mutattuk be.
További görög hangszerek bemutatását is tervezzük, sorozat formájában.
-Rendszeresen részt veszünk a kerületi nemzetiségi napokon (Márai Sándor Müv.házban, a
Czakó utcai Sporttelepen, Európa Nap, stb), ahol képviseljük és bemutatjuk kultúránk
egyéniségét és színességét.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek,

feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

Balkán Est a Virág Benedek Házban: Itt alapvetően Szerb-Bolgár-Görög zenével és
ízekkel készülnénk, de meg lehetne fűszerezni Roma, Német és Lengyel ízekkel is
az estét
Az időpontot a "nagy" önkormányzat Nyárbúszúztatójához igazítanám (utána egy
héttel, hogy ott is tudjuk reklámozni)
Időtartam: 17h-től kezdenénk és 22-23h-ig ropnánk:)

Délelőtt görög táncokat tanítanánk az érdeklődőknek, és szeretnénk előkészülni,
díszíteni a helyiséget, ezért egésznapra szeretnénk kibérelni a házat.
Bérleti díj: kb.80.000 Ft
Zenekari díj: 200.000 Ft
Táncosok tisztelet díja: 50.000 Ft
Teknika bérlés/hangosítás: 80.000 Ft
Kamera felvétel készítésé (kézi és drón eszközzel): 100.000 Ft
Vendégvárás és kóstoltatás a görög gazstronomiából: kb. 100.000 Ft

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022.07.01.-2022.09.30. között
7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi fonásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól,
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:
Saját forrás: 150.000 Ft, melyből a táncosokat és a gatheringet kívánjuk kifizetni

Budapest, 2022,

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről
Alulírott, Nikákisz Szofokélsz mint a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi
önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-4 1) cégjegyzésre
jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület
Budavári önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht.
50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés l. pontja szerinti átlátható szervezetnek!.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budapest L kerület Budavári Görög
Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL
törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen
nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képUsuletére.
IÍököc^
Budapest, 2022.

Nikákisz SzoiűkléfíZ; elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa
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NYILATKOZAT

Alulírott, Nikákisz Szofoklész a

Budapest I. kerület Budavári Görög

Nemzetiségi Ónkormányzat, (adószám: 15735643-2-4 1) képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozdk/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁF. -t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek
lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött
támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

......

Nikákisz Szofoklész. elnök
szervezet vezetőjének neve, titulus

FELHATALMAZÓ LEVÉL

. űgyiratszámú támogatási szerződéshez
(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a kővetkezőkben foglalt feltételekkel:
Balkán Est

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
jénzforúalmi jelzőszáma:

fizetési

számlájának

ftémZ' 6U&Í

számláinak

Utó Ivói~

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
Jelzőszáma:

5p. L

Z

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.06.01. naptól - 2022.12.31. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a
Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve,
székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely: Magyarország, 1014 Budapest, Kapisztrán tér, 1
Adószám: 15735643-2-4 1
Képviselő: Nikákisz Szofoklész

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím......):
06302876647, mail.: szofoklesz@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak
kerületi vonatkozásaira:
A helyi görög önkormányzat tagjai a Görög Ifjúsági Egyesület színeiben indultak a választáson,
2001 óta célja az egyesületnek a magyar-görög és a görög fiatalok közötti kapcsolatok
erősítése, kulturális értékeink magyarság számára is nyitott, élményközpontú átadása
-Már tartottunk előadást a Magyar-Görög kapcsolatokról, elsőként az a Várnegyed Galériában,
melynek témája és címe: A magyar rovásírás és az ógörög ABC (alphabéta) élő kapcsolata alcíme: "az Ypsilon útja" melyről kéziratot adtunk ki.'W. Béla király budai várépítésének és a
görög Laszkarisz Máriával való házasságának jelentősége 750 év távlatából!" címmel.
-Szintén a Várnegyed Galériában görög hangszerbemutatót tartottunk, melynek első részén a
„buzuki" görög népihangszert mutattuk be.
További görög hangszerek bemutatását is tervezzük, sorozat formájában.
-Rendszeresen részt veszünk a kerületi nemzetiségi napokon (Márai Sándor Müv.házban, a
Czakó utcai Sporttelepen, Európa Nap, stb), ahol képviseljük és bemutatjuk kultúránk
egyéniségét és színességét.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:
Szabadtéri táncbemutató: Július második hétvégéjén (9 vagylO-én, ahogy megkapjuk a
foglalási engedélyt)
Időtartam 2-3 óra Helyszín: Margaréta tér (Mátyás templom mellett, a Hilton mögötti
szökőkútnál)
Zenészeket és táncosokat is hívnánk, amiről felvételt is szeretnénk készíteni- akár
drónnal is
Területfoglalási díj: kb. 10.000 Ft
Zenekari díj: 200.000 Ft
Táncosok tisztelet díja: 100.000 Ft
Teknika bérlés/hangosítás: 80.000 Ft
Kamera felvétel készítésé (kézi és drón eszközzel): 100.000 Ft

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022.07.01.-2022.09.30. között
7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól,
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:
Saját fonás: 100.000 Ft, melyből a területfoglalási díjat és a táncosokat kívánjuk
kifizetni

Budapest, 2022,

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről
Alulírott, Nikákisz Szofokélsz mint a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi
Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-4 1) cégjegyzésre
jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület
Budavári önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht.
50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek!.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. kerület Budavári Görög
Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL
törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen
nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy lm a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szerve
/t>T
Budapest, 2022.........................

Nikákisz Szofoklész, elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

szert,

inform lyzai

az

házi j
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rzerint meghatározott tényleges ru/a/tionosa megismerhető
ib) az Európai Unió tagállamában, az Eur'pai Gazdasági Térségről szóló mevállapodásban részes államban a Gazttasag
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vaey olvan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellvel Magyatw szagnak a
hetolvassat vag\ szavazati joggal hint
éimállnakra, vezető tisztségviselőimegismerhető
eb) a civil szervezet és a vizitársuíat. valamint ezek vezető tin négvise/ői nem átlátható szervezetben
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NYILATKOZAT

Alulírott, Nikákisz Szofoklész a

Budapest I. kerület Budavári Görög

Nemzetiségi Önkormányzat, (adószám: 15735643-2-4 1) képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek
lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött
támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

Nikákisz Szofoklész. elnök
szervezet vezetőjének neve, titulus

FELHATALMAZÓ LEVÉL

az.

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Szabadtéri Táncbemutató

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi ielzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

fizetési

számlájának

számláinak

bp- i- Ibwl-cM
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Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.06.01. naptól - 2022.12.31. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a
Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022.
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Budapest I. kerület Budavári Görög Ne

szervez
Nikákisz Szofoklész,
szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

SZINOPSZIS
Angelidisz Vaszilisz - Vlahosz Györgyi - Dr. Diószegi György Antal
Gondolatok Pallas Athéné budavári szobránál...
A magyarországi görögök XVIII-XIX. századi művelődéstörténeti örökségének a felmutatása
fontos célkitűzés egy 50 oldalas füzetet kiadása révén. A tervezett kiadvány 2 olyan
tárgykörben fogalmazza meg azokat a legfontosabb nyelvészeti és művelődéstörténeti
alapvetéseket, melyek egymással összefüggésben mutatják be azt a tudástárat, ami a
felvilágosodás és a reformkorban oly nagy jelentőséggel bírt, és valójában a XXI. században
is lényeges világképi megközelítésekre nyújt lehetőséget.

I. Angelidisz VaszUisz - Vlahosz Györgyi: GONDOLATOK AZ „T” ÚTJA KÖRÜL.
A magyarországi görögök XVIII-XIX. századi művelődéstörténeti öröksége együtt
értelmezendő azzal a szellemi áramlattal, ami a felvilágosodás korától kezdve a reformkorig
tartó jottista-ipszilonista háború" néven vált közismertté. E hatalmas belharcot jelentő
magyar helyesírási vita Verseghy Ferenc fellépésével kezdődött. Az „7” betű
művelődéstörténeti útjának vizsgálata során fontos a jelképrendszerek elemzése is, hiszen a
jelek, az írásjelek önmaguknál valójában mindig is többet jelentenek. A Jottista-ipszilonista
háború" valójában olyan különleges elemzési tárgykört képez, melyben igen fontosak azon
műveltségi gyökerek felvázolása, melyek világképi tartalma a magyar értelmiségi
törekvésekkel párhuzamosan létező olyan emlékekre mutat rá, melyek (korszakokon átívelő
módon) határozzák meg napjaink fogalmi köreit.

II. Dr. Diószegi György Antal: Alapvetések a magyarországi görög tudós, Zavirasz
György életműve és a báró Szinasz/Sina-család művelődéstörténeti jelentősége fényében.
A Magyar Tudományos Akadémia Nádor utcai épületében került elhelyezésre 2006
novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából báró Sina Simon emléktáblája, ami
egyben a magyarországi görögök XVIII-XIX. századi művelődéstörténeti örökségének a
jelentőségére is rávilágít. E műveltségi tárgykörben a legkiemelkedőbb magyarországi görög
tudós, Zavirasz György (1744-1804) volt, aki külföldi egyetemeket is látogató kereskedő és
történettudós volt. 1795-ben kiadta Kantemir Demeternek a „Kantakuzenok történeté” címet
viselő munkáját. Megírta a görög írók életrajzát (Konstantinápoly elfoglalásától fogva a
legújabb korig), vagyis az első tudományos igénnyel készült újgörög irodalomtörténetet.
2008. március 27-án nyílt meg (több tucat diplomata és politikus részvételével, és 200
meghívott jelenlétében; igen látványos fogadással egybekötve) Budapesten, az ELTE
Egyetemi Könyvtárban „A. görögség és a görög kultúra Magyarországon" címet viselő
kiállítás, ami bemutatta Zavirasz több száz kötetes könyvgyűjteményének több tucat,
legértékesebb darabjait. A fenti magyarországi görög örökség együtt értelmezendő azon
XVIII-XIX. századi magyar szellemi mozgásokkal, melyek szellemi áramlatai a
felvilágosodás korától kezdve a reformkorig igen izgalmas alapvetésekre mutatnak rá.
.... darab fénykép:.....darab fekete-fehér, .... darab színes fénykép.
Méret: A/5-ös.
Terjedelem: 50 oldal (80.000 betűhely).
Példányszám: 150 darab.
Kiadási célkitűzés: 2022 május.
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a civil szervezetek 2021. évi pályázati támogatásának felhasználásáról
A támogatott
szervezet neve

L .

__

A támogatott

BUDAVÁRI GÖRÖG
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

A támogatott
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Budapest Főváros I kerület (
Budavári Polgármesteri Hivatal1

szervezet címe

Budapest, i. kerület Kapisztrán tér 1
előirat

Bolgár-Görög Koncert

2022 JÓN 0 3.3.1j

I program, esemény,
rendezvény neve

*ug tr
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A felhaszná It összegek tételes felsorolása

> ■
Sorszám

Számla száma

-

IPllU

Szolgáltatás, áru stb.

Számla bruttó

Számla nettó

ÁFA

megnevezése

értéke

értéke

összege

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1

A01903474/0121/00001

tároló dobozok

7500

5906

1594

2

A01903474/0121 /00004

görög
élelmiszer
kóstoltató

31367

24698

6669

A01903474/0121/00006

görög
élelmiszer
kóstoltató

5990

4717

1273

AV-2021-19

zenei szak i 6áltatás

150000

150000

BMH2021/63U

terem bérlet

75000

75000

2021/11508

fénydekoráció

14990

11803,15

3186,85

Az elszámolt tételek összesítése
Számlák száma
összesen
(db)

1

ÁFA NYILATKOZAT
az elszámoláshoz

Alulírott Nikákisz Szofoklész (név) a(z) )

Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat

(szervezet)

(adószám): 15778783-1-

41.képviselőjeként

1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
*mindkét esetben a megfelelő aláhúzandó
2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem
használható fel.

A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

3

NYILATKOZAT

Alulírott,

Nikákisz Szofoklész, mint a(z) Budavári Görög Nemzetiségi önkormányzat törvényes képviselője kijelentem,
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól

Bolgár-Görög Koncert céljára

hogy a

kapott

280.000 Ft összegű támogatás elszámolására,

az Elszámolási lapon feltüntetett bizonylatokat, más pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom
fel.

Budapest,

2^22.-

Nikákisz Szofoklész

a törvényes képviselő neve

cégszerű aláírása

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
BOLGÁR-GÖRÖG KONCERT

A rendezvényt 17h-tól hirdettük meg és sikerült is időben elkezdeni.
Sokan eljöttek a vírus helyzet miatt és hogy több kulturális rendezvény volt a városban
párhuzamosan. Közel annyian voltunk, mikor öt nemzetiség csinált közös estét.
A látogatók és a közreműködők létszáma összesen, közel 60 fő volt.
A koncert előtt egy kis gasztró kiállítást készítettünk, amit a szünetben (a teknikai
átálláskor) megkóstolhattak a vendégek.
A műsort a görög zenekar kezdte egy rövid zenei bemutatóval és egy kislány
versmondásával.
„Két Hazám van..
Az egyiket szeretem, mint anyámat,
a másikat tisztelem, mint apámat..."
Majd elkalaúzoltak különböző tájegységekre, különböző hangulatú érzelemvilágba.
A konferanszié nagyon szépen elmagyarázta a dalok eredetét, jelentését és keletkezését.
Az est első meglepetése lett volna egy 90 éves görög bácsi, akinek az egyik versét
zenésítették meg, de sajnos nem volt oltási igazolványa, így nem engedték be, hogy
meghallgathassa élőben a verset, amit az Ő tiszteletére zenésített meg A
V

,

buzukuművész.
Az est második meglepetése volt, egy világhírű gitárvirtuóz, D

D

(17 éves

korától jól ismert szereplője a nemzetközi zenei életnek, számos verseny győztese,
koncertek, fesztiválok aktív szereplője, a világ neves koncertpódiumainak visszatérő
vendégművésze. Lemezfelvételt készített többek közt A

B

vei és S

el is.

Összeségében egy színvonalas, értékes koncert rész volt, amit kamerával is rögzítettünk és
hamarosan feltöltjük a youtubra.
Reméljük, legközelebb,(minél hamarabb) újabb koncertet tudunk adni, még nagyobb
közönségnek.

*

4

i)

Az program, esemény, rendezvény helye és pontos dátuma:

Márai Sándor Művelődési Ház, Budapest, Krisztina tér 1,1013
2021.12.11.

2) A résztvevő^ közreműködők, látogatók létszáma:

A
Gi

3)

V
,H

.C

M
G

.,S

A

Gy.
W

,S
G

D
, Gy

,P
M

,C. N

I

A költségvetési terv és a programterv megvalósulása a pályázati adatlapon feltűntetett adatokhoz viszonyítva:

Az elnyerttámogatás összege

A felhasznált önrész összege

Más forrásból kapott támogatás összege (a
tá mogató megjelölésével)

Egyéb információ (pl. bármilyen eltérés a
programtervhez képest)

4)

,V

' 280.000,-

280.000,-

Más támogatást

nem

kaptunk,

a többlet ktg-t a

Budavári

Görög

Nemzetiség Önkormányzat költségére terheltük.

| A Művelődésiház bérleti dija 15.000,-Ft-al kevesebb lett (ezt előző nap

j

tudtuk meg), így fénydekorációt vásároltunk és színesítettük a koncertet

Csoportos programok esetében (utazás, kirá ndulás, táborozás, éttermi program stb.) a résztvevők névsora:
A kóstoltatáson részt vett vendékek listája csatolva.

5)

Karitatív tevékenység esetén (Mikulás, karácsonyi, élelmiszer csomag osztása stb.) a támogatottak névsora: ilyen nem
történt, csak a kóstoltatásra kínált ételt porcióztuk, a Járvány helyzet miatt

6)

Csatolandó anyagok:
a plakátokat, totókat

•

az esemény, rendezvény, program fotódokumentációja - csatoljuk

•

kiadványok - naptár, könyv, emlékfüzet stb. - nem releváns

•

médiamegjelenés, médiavisszhang (ha volt ilyen) -A Youtubra feltötljük hamarosan.
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SZÁMLA

M< AUOn&USHT

Számí&^xám:
2021/11508

Stáwía iféíi/M afotoi:

Vevönfttldi:

MK Discotcthnika Kft
3325 Noszvaj
Kölcsey Ferenc utca 6.
Adószám: 23585357-2-10
EU adószám: HU235S5357
Bankszámlaszám.: 11739009-20251796 {OTP Bank)
Tel,:+36 30 589 8539
E-mail.: infoflSmkaudíoJKu
Web.: www.tnkaudio.hu

GKÖ
1014 BUDAPEST
KAPISZTRÁN TÉR 1.
Adószám 15778783-1-41

Üzleteink: 1077 Budapest Rottenbiller utca 54
4027 Debrecen Nyfl; utca 38
Fizetési mód
Készpénz

Számla kelte
2021.1241.

Teljesítés időpontja
20214241.

Fizetési határidő
2021.1241.

Megrendelés száma: 44057
Megnevezés
Tetm&kód

Cikkszém

BesmZ SlimPAK 30 KGB (6*3W> LED reflektor
150902

Menny.Mee.

LOOdb

Kedv.

ÁFA

Netté feték

ÁFA érték

Breftö értek

1180,15
14990,00 27%

11803,15

3184,85

14990,00

118Q3;iS

316435

14 990,00

11803,15

318435

14990,00

lÍRy

(27%-osÁFA) 27%
Összesen:

Fizetendő végösszeg: 14 990 Ft
ffizni négytzrr-kikncszáxkikntoen forint'*

Fizetve I

Készítette: Ádám

__________ ______________________________________ Oidah 1/1
NATURASOFT Készlet és Száűik Professioiial 3,7.5.114 * (w wjCwtwwsofLhu)
A progmm a verzió kiad iádkor hatályos magyar jogszabályuknak megfejel.

íwimlMzám: BMH2Ö21/63U

Számla
eredeti -1 .példány

L'

Síáailaklbocsátó neve. elmet
: Mám) Sándor Művelődési Ház
i 1015 Budapest, Krisztina tér 1.
. Adószám: 15501057-2-41
■ Bankszámlaszára: 12001008-013319)1-00100002

Vevő neve, elme:
Budapest í kerület Budavári Gőrüg Nemzetiségi
Önkormányzat____________
1614 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 15778783-M1
| Bankszámlaszám:

_Hivatkezás/fi: intéző
fizetés módja
Teljestléa időpontja
I '
G
E
átutalás
2021.12.11.
> Sorszám
Megnevezés
j Vtsz/Sq Mennyiség Me. Nettó egységár Kedv.
Nettó érték
i----------J----------- 1----------------- - —"
|
1,
Terembérleti díj szerződés szerint
J 7020.12.4
2,5
óra
30 000 Ft
75 000 Ft
i
Terembérleti dij 2021 iV/02l. szerződés szerint

Számla kelte
2021.12.16.
ÁFA

,

Fizetés határideje
2021.12.24.

ÁFA érték

TAM

Bruttó érték

OFt

7SOOOF*

Összesed:

75 000 Ft

terembérlet, díszterem

Kötjük, hogy a számla kiegyenlítésekor hivatkozzon a számla számára.
ÁFA részletezése

Száahértík ÁFA nélkül

Tárgyi adómentes
Összesen:

ÁFA Összeg

75 000 Ft
75 000 Ft

OFt
OFtJ

Száaibéjték ÁFA-vil
75 000 Ft!
75 000 Fti

A számla végösszege 75 000 Ft
(hetvenötezerJbrim)

___________

Oldal: 1/1

____

EPER pénzügyi iradjzer SZ.13 verzió, iejlesztó: E-Szoftvsríkjle*ztó Kft., www,e-szaftverfcjles2to.hu
A szoftver megfelel a hatályos jogszabályoknak.

ntinr

számlázó
program
Sorszám;

o7ámi a
OjCAMLA

AV-2021 "19
VEVŐ:

ELADÓ;

A

BUDAVÁRI GORÖG KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

V

Magyarország 1014 BUDAPEST
KAPISZTRÁNtérl

Magyar adószám:
Számlaszám:

Magyar adószám:

Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés: 2021.12.11.

KeHezés: 2021.12.1).

15775783

Fizetési batáridő: 2021.12.19.

Pénznem: HUF

Tétel neve
Zenei
szolgáltatás

Mennyiség

Mennyiségi
egység

Nettó egységár

ÁFA kulcs

ÁFA Összege

Tételsor nettó
érték

1,00

Darab

150 000,00

AAM

0,00

150000.00

El fen érték
ÁFA-val együtt

150 000,00

Alanyi adómentes; S2J; 9231
Adómentesség leírása; Alany) adómentes

Számla nettó értéke

150 000,00 HUF

ÁFA százaléka és értéke

AAM

0,00 HUF

Alanyi adómentes

Számla bruttó végösszege

150 000,00 HUF

Fizetendő összeg

150 000,00 HUF
Mai Magyarország-i görög zene

Készolt: Online Számfázó Program I szamlazo.nav.gov.hu

Oldalszám: VI
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2. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:
15735643-2-41
bankszámlaszáma:
12010154-00379543-00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 778785
statisztikai számjel:
adószám:
képviseli:

15778783-8411 -371 -01
15778783-1-41
Nikákisz Szofoklész elnök

a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1.

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ....12022. (.... )
önkormányzati határozata alapján a jelen támogatási szerződésben rögzített - alább
részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott
részére.

2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt K506. „Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülre" sor, valamint az általános tartalék
terhére mindösszesen
.................Ft, azaz..........................................forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott a.....................Banknál vezetett............................................................
számú számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal..3

3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A
támogatási összeg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (....) önkormányzati határozata kelte és 2022. december 31. napjáig használható
fel az alábbi célokra. Támogatott a támogatás összegét a 2022. november 25-ei
Nemzetiségi Nap programjaira, a Balkán Est, a Szabadtéri Táncbemutató illetve a „70 kép70 év" című képkiállítás támogatására, valamint egy a magyarországi görögök művelődés
történeti örökségét bemutató füzet kiadására fordíthatja.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.

A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján
átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot
tesz.

5.

6.
7.
8.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a
nyilvánosságra hozatalához.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni.
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladat teljesítése érdekében történt.

9.
10.
11.

12.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval
és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
A támogatási szerződésben foglaltak megvalósításét a Támogatott képviselőjének
aláírásával kell igazolni.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.

14.

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződés 3. pontjában rögzített célok
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
14.1 .Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített
jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

15.

16.

17.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem az alapfeladatainak a megvalósítására használja fel, úgy a
Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított

18.

késedelmi kamattal növelten.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2023. március 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok
másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az
elszámolást ellenőrzés céljából kell megküldeni a Budapest I. Kerület Budavári

19.

20.

Önkormányzat címére.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint
teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is,
amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatás nyújtásáról rendelkező Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (....) önkormányzati
határozatának dátuma, azaz ................ és 2022. december 31. közötti időszakban
keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel az elszámoláskor.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
Egyéb rendelkezések

21

A szerződéskötés feltételeként
elválaszthatatlan részét képezik.

22.

Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

23.

meghatározott

nyilatkozatok a jelen

szerződés

24.

Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának
pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (Ili. 22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de
minimis'') támogatást részére nem ítéltek meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás
iránti kérelem elbírálása.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

25.

törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V.
28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 2022...........................

"

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest, 2022................... „

"

a Támogatott képviseletében:

Nikákisz Szofoklész
elnök
Budapest I. kerület Budavári Görög
Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2022

........................................ "

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022

........................................."

Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
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támogatási szerződés 1 melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
4. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, .............................................. mint a(z) .......................... (székhely: ..................................
adószám: ................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................ (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............
cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)Jó- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházijogi személy, az
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 10096-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
ba)_jj tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd)a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak:
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó
részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az..................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
pénzforgalmi jelzőszáma:

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól -.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

Alulírott, .................................................
képviselőjeként

a(z)

....................................

(adószám:............................ )

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
...........................számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft

Összesen:
nettó Ft

ÁFA
tartalom
összesen

NYILATKOZAT
.......................................... .
mint
a
.........................................................
képviselője kijelentem, hogy a Budapesti. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott
....................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Kelt:..................................(hely),....................... (év)........................ (hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását
ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni. Az elszámolás
során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési
igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,

•

a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

•

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva ........................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
........................................ számú önkormányzati határozata alapján és a BDW....................... szerződés
szerinti támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazoláséra
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

-számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazoláséra
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

-

döntés

mennyit,

az

ösztöndíjról

mennyi

(ki,

időtartamra)

hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata

(ha

az

vagy

hitelesített
ösztöndíj

kifizetése készpénzben történik,

-

ösztöndíj

szerződés

vagy

kifizetési bizonylat (bérjegyzék) j

akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Az

Költségnem megnevezése
Irodaszer,

nyomtatvány

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

■ számla

pénzügyi

beszerzés

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

vásárlása,

folyóirat

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat

■ számla

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

élelmiszerbeszerzés)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,

kiküldetéssel,

szállítással

összefüggő

költségek

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások

- szerződés vagy megrendelő

(telefon, internet, posta)

hitelesített másolata;

• számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfejlesztési

es

szolgáltatások

díja

számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített

■ számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

■ számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői,

oktatási,

képzési,

tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

vagy

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb

-

eszközök felújítása

szerződés

árajánlat,

megrendelő
a

és

kivitelezésre

hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

-számla

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Témogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára,
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a FIUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A FlUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:.........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:.......................................................................................
székhelye:....................................................................................
cégjegyzékszáma:....................................................................
adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:.........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

b)

c)

II.

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

Ili.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;4
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
ré szvé nytá rsa sá got),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

támogatási szerződés 7. melléklete - Támogatási kérelem

támogatási szerződés 8. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Flivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: haner.fannKSbudavar.hu, adatvedelemtabudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete,
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.

7.2.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.

7.3.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1)391-1400
E-mail: ugvfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: httos://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
az Attila Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelméről
a regensburgi Goethe Gimnázium partnerkapcsolata tárgyában
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Ü
Tatár Enikő
kabinetvezető

/
dr. Németh Mónika
jegyző

aradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. június 23-án megtartott ülésen a Képviselő-testület elfogadta a Kosztolányi Dezső Gimnázium
támogatási kérelmét, amely alapján a Kosztolányi Dezső Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium)
részére a budapesti programok vendéglátásának költségeire és a regensburgi utazás kiadásaira a
2022/23-as tanév időszakára összesen 630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújtana az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat).
A Képviselő-testület döntését követően a Kosztolányi Dezső Gimnázium jelezte az Önkormányzat felé,
hogy a Gimnáziumnak nem áll rendelkezésre olyan bankszámlaszám, amelyre a támogatás utalása
megtörténhetne, ezért a Gimnázium alapítványa, vagyis az Attila Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1012
Budapest, Attila út 135-137., nyilvántartási száma: 01-01-0002085, adószáma: 19675864-1-41,
képviseli: Gyöngyösiné Király Lilla Klára, a továbbiakban: Alapítvány) részére szeretnék kérni a
támogatás utalását.

Az egyeztetéseket követően a Kosztolányi Dezső Gimnázium felé jelzésre került, hogy az Alapítványnak
szükséges benyújtania egy új egyedi támogatási kérelmet - a Gimnázium által korábban megjelölt célra
és összegre annak érdekében, hogy a támogatás utalása megtörténhessen.

Ezek alapján az Alapítvány megküldte az Önkormányzat részére az egyedi támogatás iránti kérelmét a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet) alapján, amely kérelem a jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Az egyedi támogatási kérelem a 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelő
tartalommal és mellékletekkel került benyújtásra akként, hogy a Kérelmező a civil szervezet
nyilvántartási számaként a civil szervezet nyilvántartásba vételi okiratának számát jelölte meg, azonban
a nyilvántartási szám a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában a Képviselő-testület
rendelkezésére áll, így a kérelem megfelelő és befogadható. Az Alapítvány, mint Kérelmező ÁFA körbe
nem tartozó civil szervezet, melyet igazol az adószáma 9, számjegyeként jelölt „1"-es áfakód is.
A kérelem alapján elkészült az új - szerződőfél módosulását tartalmazó - támogatási szerződés
tervezete, amely jelen előterjesztés 2. sz. melléklete.
A támogatás fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében meghatározott Céltartalék „29
Testvértelepülési programok költségei" előirányzat terhére lesz biztosítva.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról
szóló döntés.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
az Attila Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelméről a regensburgi Goethe Gimnázium
partnerkapcsolata tárgyában

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
221/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatát, amelyben a Kosztolányi Dezső Gimnázium
részére a budapesti programok vendéglátásának költségeire és a regensburgi utazás
kiadásaira a 2022/23-as tanév időszakára összesen 630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról döntött.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Attila Közhasznú Alapítvány
egyedi támogatási kérelme alapján úgy határoz, hogy az Attila Közhasznú Alapítvány részére a
budapesti programok vendéglátásának költségeire és a regensburgi utazás kiadásaira a
2022/23-as tanév időszakára összesen 630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. pontban megjelölt
támogatást a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében meghatározott Céltartalék „29
Testvértelepülési programok költségei" előirányzat terhére biztosítja.

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az Attila Közhasznú Alapítvány - a regensburgi Goethe Gimnáziummal való
partnerkapcsolat támogatása céljából a budapesti programok vendéglátásénak költségeire és
a regensburgi utazás kiadásaira vonatkozó - 630.000 Ft összegről szóló támogatási szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. Az előterjesztés mellékletei
1. melléklet - Kérelem egyedi támogatás iránt
2. melléklet - Támogatási Szerződés (tervezet)

Kérelem egyedi támogatás iránt

1)

A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
Attila Közhasznú Alapítvány
Székhely/Postázási cím: Budapest 1012 Attila út 135-137.
2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):
Adószám: 19675864-1-41
3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Gyöngyösiné Király Lilla
4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
Az Attila Közhasznú Alapítvány a céljainak megvalósítása érdekében közhasznú
tevékenységeket végez, úgy mint kulturális és információs tevékenység, művészeti
tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés,
közművelődés, ismereterjesztés és természeti és környezetvédelem. Az Attila Közhasznú
Alapítvány a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium alábbi tevékenységeit
támogatja:
• Az oktatási tevékenység fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket, részt vesz az
iskolai kirándulások, táborozások, nyelvtanulást segítő utazások, versenyek ,
kiállítások
és
egyéb
rendezvények
finanszírozásában,
szervezésében,
lebonyolításában.
•
Az iskola felszereltségének korszerűsítésére, bővítésére irányuló kezdeményezések,
a környezeti neveléshez és tanításhoz, az elért eredmények bemutatásához
szükséges felszerelések, eszközök, berendezések és installációk beszerzésének,
karbantartásának anyagi támogatása.
• A kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat , a szociális problémákkal élő és
jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, az iskola érdekében kiemelkedő pedagógusi
munkát végző személyeket, támogatja.
•
Támogatja a nevelők szakmai továbbképzésben való részvételét és a nevelési
munkát segítő személyek továbbképzését és a könyvtár bővítését.
• Az iskolai rendezvények a színházi-és ismeretterjesztő előadások, kiállítások
látogatását is támogatja.
•
Az iskola épületének és küldő környezetének korszerűsítésére , megújítására,
védelmére irányuló kezdeményezéseket is támogat.
5)

A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,
azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági
tanulmány):

Regensburgi diákcsere program:
17 éve tart együttműködésünk a Regensburgi Goethe Gimnáziummal. Ez egy nagyon fontos
hagyománya iskolánknak, amit mindenképpen szeretnénk folytatni. Egy tanévben kétszer
találkoznak diákjaink és tanáraink. A találkozások alkalmával tanulóinknak nemcsak a német
nyelv elmélyítésére van lehetőségük, hanem kiutazáskor megismerhetik a bajor iskolarendszert,
szokásokat, kultúrát és Regensburg városát. Vendégeinknek itt tartózkodásuk alkalmával pedig mi
is bemutathatjuk iskolarendszerünket, hagyományainkat és városunkat. Kiemelten fontosnak
tartjuk a programmal kapcsolatosan, hogy szélesedjen a diákok látóköre, kulturális
sokszínűségnek köszönhetően minél nyitottabbak és elfogadóbbak legyenek más népekkel.
A 2022/23-as tanévben (előre láthatóan) szeptember végére tervezzük regensburgi kiutazásunkat.
A bajor cserediákok pedig, előreláthatóan március végén, április elején érkeznek Budapestre.
Általában 12-15 magyar diák szokott egy alkalommal részt venni a programban és természetesen

ugyanannyi német diák. A diákokat két tanár viszi ki Regensburgba, mert 10 fő felett 2
kísérőtanárra van szükség.
Felelős szervező: Karsainé Nika Anita
Költségek: A költségek két részből tevődnek össze: Re ensbur ba való kiutazáskor a
vonatköltséget és az utasbiztosítást kell fizetnünk. Budapesten pedig a vendéglátás
kiadásait kell állnunk: közlekedés, étkezés, városnézés és programok (múzeumlátogatás,
szabadidős programok) költségeit.
Az alábbi két táblázat az utolsó, 2 évvel ezelőtti diákcsere költségeit tartalmazza.
Mellékelem budapesti és a regensburgi programokat is.

Kért támogatás: 630 000 Ft

A regensburgi utazás költségei

Szolgáltatás, áru megnevezése

Költsége

Vonatköltség

300.000,- Ft

Utasbiztosítás

20.000,- Ft

Protokoll költségek

10.000,- Ft

Összesen

330.000- Ft

A budapesti programok és a vendéglátás költségei
Program
Csodák palotája

Költsége
60.000,- Ft

Aquaworld

67.000,-Ft

Palamentlátogatás

22.400,- Ft

3D-s kisfilm Magyarország történetéről

13.600,- Ft

Pálvölgyi barlang

45.000,- Ft

Búcsúest: magyar táncház, vacsora

72.000,- Ft

Reprezentációs költségek

Összesen

20.000,- Ft

300.00,- Ft,-

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege:

800 100 Ft
7) A finanszírozás tervezett időbeni ütemezése hónapokra lebontva lebontva ( 3 havi részlettel
történő kifizetésekkel):
320 000 Ft 2022.augusztus 10-éig (vonatjegy megvételéhez szükséges összeg és
utasbiztosítás összege)
10 000 Ft szeptember 10-éig (protokoll összeg)

300 000 Ft 2022. március 1-jéig a budapesti programokra a fenti részletezett módon.
8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
Nincs.

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel haladéktalanul
kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

/

Mellékletek
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1)
2)
3)
4)
5)

összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
ÁFA-nyilatkozat
átláthatósági nyilatkozat
állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebi igazolás köztartozás mentességről
De minimis nyilatkozat

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:
1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:
1) elszámolási lap
2) Tájékoztató a Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Gyöngyösiné Király Lilla Klára cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel

(1014

tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht.

50.

Budapest, Kapisztrán tér

1.;

a

§ (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési

támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem
minősül az Nvtv.

3.

§ (1) bekezdés

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek'

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az Attila Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló

2011.

évi CXCVI. törvény (Nvtv.)

3.

§ (1) bekezdésének c) ca) pontjai

alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az önkormányzatot legkésőbb
munkanapon

belül tájékoztatom. Tudomásul veszem,

5

hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött

szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan
időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még
nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem,

hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti

nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosuk--------- 1----------------------------------------Budapest,

2022. július 12.

1012 Budapest, Attila út 135-137

Adószám. ^S^ftS^áf^Király Lilla Klára, kuratóriumi elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 étlátható szervezet:

a)J^az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az
egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezef, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt
100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba)2_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezel tekintetében a ba), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az...............................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez
Attila Közhasznú Alapítvány
(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:

Regensburgi cserediák program támogatása

Támogatás ügyiratszáma:
Attila Közhasznú Alapítvány

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

OTP Bank Nyrt.
11701004-20123907

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022. július 12. naptól - 2022. augusztus 12. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022. július 12.

Attila Közhasznú Alapítvány
szervezet neve

(számlavezető bank)
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NYILATKOZAT

Alulírott, Gyöngyösiné Király Lilla Klára, az Attila Közhasznú Alapítvány (adószám: 19675864-1-41)
képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
Budapest, 2022. július 12.

Attila KAzhatznd
1012 Budapest, Att
Adószám: 1967

cégszerű aláírás

Gyöngyösiné Király Lilla Klára, kuratóriumi
elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa
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támngatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

áru Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

Szolgáltatás,
megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft

4

Összesen:
nettó Ft

ÁFA
tartalom
összesen

NYILATKOZAT
Gyöngyösiné Király Lilla, mint az Attila Közhasznú Alapítvány képviselője kijelentem, hogy a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott
630.000,- + ÁFA

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest, 2022. július 12.

Attila Kózhaunú Alapítvány /

( Á /// ( f

1012 Budapest, AtBla út&^r—/' //
-------Z—
Adószám: 19675864S-417
cégszerű aláírás

Gyöngyösiné Király Lilla Klára, kuratóriumi
elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa
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támogatási s^ernSrlés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (11.7.) önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási
szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,

•

a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell
tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a
számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat” rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a
szervezet bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
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A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét
veheti figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva ..................................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
202.... évi BDV/.............................. támogatása terhére.”
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat”, továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a
támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes
számla esetében így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek
a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A
számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl
a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött
támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Megbízási díjak

Az
elszámolást
alátámasztó
bizonylatok
- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
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Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
kifizetési
jegyzék;
(bérjegyzék)

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

Tiszteletdíjak, honoráriumok

ösztöndíjak

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
a
tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
az
ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)

- számla, vagy kifizetési
jegyzék (bérjegyzék) vagy
megbízási szerződés

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési
bizonylat
(bérjegyzék)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Az elszámolást alátámasztó Záradékolás
bizonylatok
(az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer,
nyomtatvány - számla hitelesített másolata;
- számla
beszerzés
pénzügyi
teljesítés 1
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv, folyóirat vásárlása, - számla hitelesített másolata;
- számla
előfizetése
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankkivonat
hitelesített
másolata
Egyéb anyagbeszerzés (pl. - számla hitelesített másolata;
- számla
élelmiszerbeszerzés)
teljesítés
pénzügyi
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
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Étkezési költség

Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel,
összefüggő

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

- számla

Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások - szerződés vagy megrendelő - számla
(telefon, internet, posta)
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
- szerződés vagy megrendelő -számla
rendszerüzemeltetési
és hitelesített másolata;
webfejlesztési szolgáltatások - számla hitelesített másolata;
díja
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti dijak
szerződés
hitelesített - számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak
szerződés
hitelesített - számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
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bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Karbantartási,
szolgaitatások díja

javítási

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

Szállásköltség

Reprezentációs költségek

Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

Egyéb szolgáltatások díja

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)
Ingatlanok, gépek és egyéb - árajánlat, megrendelő és
eszközök felújítása
szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
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- számla

- számla

- számla

- számla

- számla

- számla

- számla

Eszközök
előállítása

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
- árajánlat, megrendelő és
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének
írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás
esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató
bankszámlájára. A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
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A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó Különbózetre üjabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a
számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja,
emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját
számlavezető bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki
költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A
támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza
árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű
aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)
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NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai

a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:...................................................................................
lakcíme:..............................................................................
születési helye:...................................................................
születési ideje:....................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:..........................................................................
székhelye:........................................................................
cégjegyzékszáma:...........................................................
adószáma:........................................................................
képviselőjének neve:......................................................

-

(kitöltendő, ha a pálvázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet)
neve:...... .....................................................................................................................
székhelye:....
/x.Wri .tíL..
.fT. .1.3>.5rr.Í.S4-

b)

c)

-

képviselőjének neve:.ma, ...
.........
. too. I
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: ...M.Síií.O.^.L

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:...X

II.
-

-

»

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):

a támogatandó cél:.........................................................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:..........................................................................

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:
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Budapest, 2022. .0?.

AtftaK&dtt

1012 Budapes
Adószám:

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.
Budapest, 2022. Q'£,.A2..
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Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a
honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei
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közgyűlés elnöke, a fővárosi közqvűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai
Neve
Nyilvántartásba vételi okiratának száma
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése
Képviselőjének neve

(XUnlű t / „o'iWcxoHui , Pvt-^i uaW .
Ik ,
.o3o|^ | ^
Ö
'TŐiiA'Ubor Tprvuf1
Cr-tőtXi-fő'iitté 1/j^, A'

ÍVU

II. De minimis nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis
támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint
részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be’:
Támogató szerv
megnevezése

Támogatás nyújtás időpontja
(a támogatást megítélő okirat
dátuma szerint)

Támogatás összege
(Ft)

A támogatás
támogatástartalma
(Ft)=(euró)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de
minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő
forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen
kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek,
L^tL.

Ke|t:

.j

n.

Attila Köxha
10UBu.dapest;'i
\Ntí
Nyilatkoza1

’ A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány,
közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa
végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

ZJ

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
Nemzeti AdóHITELESÍTETT
és Vámhivatal

A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Iktatószám: 9003453580
Ügyintéző: Tamás Hajnal
Telefonszám: (1)427-3595
Ügyszám: 8954292286

ADÓIGAZOLÁS
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások,
adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy
Attila Közhasznú Alapítvány
19675864-1-41
1012 BUDAPEST ATTILA U. 135-137
adóalany, ezen igazolás kiadásának napján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §
(1) bekezdés a)-g) pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. július 25.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Tamás Hajnal
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 7555246731009200291320538

Nyilvántartási Osztály 6.
1387 BUDAPEST Pf,45 Telefonszám: (1) 427-3200 Fax: (1) 427-5735
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

2. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1törzskönyvi
azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről
az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila út 135-137., szervezet nyilvántartási
száma:

01-01-0002085,

.............................................. ,

adószáma:

képviselő

neve:

19675864-1-41,
Gyöngyösiné

bankszámlaszám:

Király

Lilla

Klára

..............

kuratóriumi

Bank

elnök;

a

továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet) és a/az .../2022. (...) önkormányzati
határozat alapján az alább részletezett feltételekkel vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a

Támogatott részére
a regensburgi Goethe Gimnáziummal való partnerkapcsolat támogatása céljából
a 7. számú melléklet szerint.
2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022.

(II.

28.)

önkormányzati

rendelete

6.

mellékletében

meghatározott

Céltartalék

„29

Testvértelepülési programok költségei" előirányzat terhére

630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer forint támogatást biztosít, amelyet
a

Támogatott

..........................

Banknál

vezetett

......................................................................

számú

számlaszámára jelen Szerződés aláírását követő 30 napon átutal.3 4
3.

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény rendelkezései

alapján elszámolási kötelezettséggel

nyújtja a támogatást. A támogatás

kizárólag a Támogatott által benyújtott, jelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben feltüntetett
célokra, a kérelem benyújtásának napjától, azaz 2022. július 12. napja és 2023. április 30. napja között
használható fel, a jelen szerződés 7. mellékleteként szereplő Támogatott! kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint

az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen Szerződés 1.

mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.

Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan.
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. melléklete.
6.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadáséig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,

felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószéma felfüggesztésre került.
7.

Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a

program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8.

A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A

támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
9.

Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott cél nem kerül megvalósításra, úgy a

támogatás kifizetésére részére nem kerül sor.
10.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében

lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
° az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
° a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
° a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
11.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és

pénzügyi

összesítővel

kell

elszámolni

a Támogató felé. A támogatási

szerződésben foglaltak

megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

„Útmutató a Budapest /. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.

12.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a

melléklete tartalmazza,
13.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a

szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók
14.

Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1. és a 3. pontban rögzített cél

megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

15.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult,

ha
a) Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
bjTámogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,

a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű

támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel,
úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a
felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a
jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
által számított késedelmi kamattal növelten.
18.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 15. pontban rögzített elállása, valamint a 17.

pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával,
valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből. Támogatott köteles az
adataiban bekövetkezett változás Támogató részére 5 napon belül bejelenteni írásban és amennyiben
a változás a becsatolt banki inkasszó felhatalmazó levelet is érinti, úgy azt módosítva 8 napon belül
köteles Támogató részére eljuttatni, ellenkező esetben a Támogató a 17. pont szerintiekre jogosult.
19.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

2023. július 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) felhasználásával tételes és hiteles
pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges
beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató
részére postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Flivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató a
Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"öwmiá,

20.

jelen szerződéshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még
a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy, a

kérelem benyújtásának napja, azaz 2022. július 12. napja és 2023. április 30. napja közötti időszakban
keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az
elszámoláskor.
21.

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét

elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen

használta-e

fel,

a

Támogató

kötelezheti

a

Támogatottat

a

támogatás

visszafizetésére a jelen szerződés 16. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 17. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések
22.

A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,

valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

23.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására

megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog
szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
24. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 6/2022. (III. 7.) önkormányzati
rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2022............................ „

"

a Támogató képviseletében

Budapest, 2022...........

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Gyöngyösiné Király Lilla Klára elnök
Attila Közhasznú Alapítvány

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022.

Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat
7. Támogatási kérelem
8. Adatkezelési tájékoztató

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló
1.
Alulírott,

§

(1) bekezdés 1.

......................................................

mint

2011.

évi CXCVI. törvény

pontjának való megfelelésről

a(z)

...............................

(székhely:

........................................

adószám: ....................................... ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a.....................................

(a továbbiakban:

szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022.................

cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)j^_ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat a társulás, az egyház:
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)_ő_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényszerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó sze/vezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a kö vetkező feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által

benyújtandó

beszedési

megbízás teljesítésére a

következőkben foglalt

feltételekkel:

Támogatás megnevezése:

Támogatás ügyiratszáma:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással

érintett

fizetési

számláinak

pénzforgalmi jelzőszáma:
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett

számlájának

pénzforgalmi

jelzőszáma:

Raiffeisen Bank Zrt.
1201 0154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.................................... naptól-...................................................... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022........................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYI LATKOZAT

Alulírott,

..........................................................

a(z)

...........................................

(adószám:................................. )

képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
............................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT

...................................................

mint

a

....................................................................

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott

...................................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt:........................................(hely),........................... (év).............................(hónap)

......(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései
alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell.
A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,

•

a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva

............................

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat

.......................................... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/........................ szerződés
szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz.

A

bankszámlakivonatok

igazolják

a

számlák,

bérek,

adók,

megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

stb.

átutalásának

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
| Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az
elszámolást
bizonylatok

alátámasztó

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

! Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
( másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

hitelesített

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
1 - pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok
Irodaszer,
nyomtatvány - számla hitelesített másolata;
beszerzés

pénzügyi
igazolására

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
bankkivonat
másolata

Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

(pl.

vagy
hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

- számla

- számla

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

megrendelő
másolata;

hitelesített

számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel,
összefüggő

megrendelő
hitelesített - számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
j
igazolására
kiadási j
! pénztárbizonylat
vagy I
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.

Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

■ számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
es
webfej lesztési szolgáltatások
díja

Bérleti díjak

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

-számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási

- számla

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat

-számla

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

-számla

i

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására

pénztárbizonylat

vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások megrendelő
nyomda költsége
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb

- árajánlat, megrendelő és

eszközök felújítása

szerződés a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtáséval egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve:..........................................................................................
- lakcíme:....................................................................................
- születési helye:......................................................................
- születési ideje:......................................................................
b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.......................................................................................
- székhelye:....................................................................................
- cégjegyzékszáma:....................................................................
- adószáma:...................................................................................
- képviselőjének neve:.................................................................
c)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:..........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

II.

III.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor-

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.
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szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szén/ - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;4
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

8. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemiabudavarhu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
Z 4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https.V/www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. szeptember 29-i ülésére
a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási
kérelem elbírálásáról
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Tatár Enikő
kabinetvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány (székhely: 1125 Budapest,
Galgóczy u. 19/B. 1./2., nyilvántartási száma: FB 01-01-0005071, adószáma: 18061347-1-43, képviselő:
Kovács Endre, kuratóriumi elnök, a továbbiakban: Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Közhasznú Alapítvány vagy Alapítvány) elsődleges célja a keleti nyelvek, azon belül is elsősorban a tibet
nyelv és kultúra megismertetése valamint népszerűsítése, a tibeti kultúrát és történelmet, Tibet
jelenlegi helyzetét bemutató programok, rendezvények szervezése, a tibeti kultúrával, vallással, írásos
emlékekkel, filozófiával és életvezetéssel kapcsolatos tárgyak, könyvek, folyóiratok értékesítése. Az
Alapítvány fő telephelye 2019 óta a kerületben működik, mely idő alatt az Alapítvány által számos a
kerülethez kötődő program került megrendezésre.
A Támogatást kérő 2022. augusztus 25-én megküldte az egyedi támogatás iránti kérelmét - továbbá
azt 2022. szeptember 20-án kiegészítette, mely iratok a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete - melynek
értelmében az Önkormányzat támogatását elsődlegesen a később megnyitandó Keleti Nyelvek
Könyvtár számára végzett előkészületekre, a könyvek tárolásával és állagmegőrzésével kapcsolatos
szolgáltatások vásárlására szeretné kérni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett
egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.
A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés
és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás,
egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette,
f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony
létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
A7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét,
adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát,
nyilvántartási számét, törvényes képviselőjének nevét,
b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi
vonatkozásaira,
c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket,
nyilatkozatokat:
a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),
c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti
érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.
A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra azzal a
kitétellel, hogy a Kérelmező a Rendelet 8. § b) pontja szerinti nyilatkozat becsatolását elmulasztotta,
azonban ígéretet tett, hogyannak benyújtását a Képviselő-testületi ülés időpontjáig pótolja.
Az egyedi támogatási kérelem alapján elkészült a támogatási szerződés tervezete, amely az
előterjesztés 2. sz. melléklete.
A kérelem alapján a támogatás összege, összesen 200.000 Ft,- - a Képviselő-testület 123/2022. (V.12.)
önkormányzati határozata értelmében Gelencsér Ferenc volt képviselő időarányos önálló képviselői
kerete terhére - a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512-es soron rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási
kérelem elbírálásáról
1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tibetet Segítő Társaság
Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt,
hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célra 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1
pontban megjelölt támogatás fedezete - a Képviselő-testület 123/2022. (V.12.) önkormányzati
határozata értelmében Gelencsér Ferenc volt képviselő időarányos önálló képviselői kerete
terhére - a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512-es soron rendelkezésre áll.
3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
- a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 200.000 Ft-, azaz kétszázezer forint összegről
szóló támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet: kérelem
2. melléklet: támogatási szerződés (tervezet)

BDV5959337

BÖV595933'

Egyedi támogatási kérelem
Alulírott, Tibetet Segítfi Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány hivatkozunk a Budavári Önkormányzat
6/2022 (III. 7.) önkormányzati rendeletének 7. §-ában foglaltakra és a Budavári Képviselőtestület 2022. május 12ei ülésén „Egyéni képviselői keret felhasználásáról" hozott képviselő-testületi határozatra és jelen levelünkkel
támogatási kérelemmel fordulunk az önkormányzathoz.

;

A fent hivatkozott rendelet 7. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alapján nyilatkozunk/hogy
Alapadataink az alábbiak:
......
,
o Intézményünk neve: Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet központ Közhasznú Alapítvány

o
o
o
o

Székhelye: 1125 Budapest, Galgóczy utca 19/B. 1./2.

•

Adószáma: 18061347-1-43

^

Nyilvántartási száma: FB 01-01-0005071
;
Törvényes képviselőnk neve: Kovács Endre, kuratóriumi elnök

.
.... s,

/i
/ 7 y o

.

/f

Alapítványunk elsődleges célja a keleti nyelvek, azon belül is elsősorban a tibet nyelv és kultúra
megismertetése és népszerűsítése, a tibeti kultúrát és történelmet és Tibet jelenlegi helyzetét bemutató
programok, rendezvények szervezése, a tibeti kultúrával, vallással, írásos emlékekkel, filozófiával és
életvezetéssel kapcsolatos tárgyak, könyvek és folyóiratok értékesitése. Alapítványunk fő telephelye
2019 óta a kerületben működik, számos, a kerület lakosságát és a kerülethez kötődő

programot

tartottunk.
A támogatásból elsődlegesen előkészületeket kívánunk végezni a később megnyitandó Keleti Nyelvek
Könyvtára

számára,

elsődlegesen

a

könyvek

tárolásával

és

állagmegőrzésével

kapcsolatos

szolgáltatásokat szeretnénk vásárolni.
Intézményünk az ÁFA-nak nem alanya, ÁFA levonási jogunk a beszerzésekkel kapcsolatban nincs.
A kérelmezett összeget egy összegben, várhatóan a 2022-es július-október Időszakban kívánjuk
felhasználni.
E célra más forrást sem az államháztartás más alrendszereiből, sem egyéb forrásból nem kaptunk.
A fent hivatkozott rendelet 8. §-ában foglaltakról az alábbiakban nyilatkozunk:
-

Szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c)

-

pontjában foglaltak teljesítése alapján átlátható szervezet.
Szervezetünk az ÁFA-nak nem alanya, ÁFA levonási jogunk a tervezett projekttel kapcsolatban nincs.

-

Szervezetünknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján sem összeférhetetlenségi, sem érintettségl kitettsége nincs a jelen kérelem alapján hozandó
támogatási döntéssel kapcsolatban.

-

Intézményünk köztartozásmentességéröl pótlólagosan külön nyilatkozik, amelyet online formában
küldünk meg az Önkormányzatnak.

-

A jelen támogatási kérelem alapján adott támogatás az Európai Unióról szóló szerződés (2012/C 326/01)
107-108. cikkei alapján nem tekinthető állami támogatásnak, ezért a „de minimis" rendelkezések
alkalmazására nincsen szükség.

Kérjük, hogy a támogatás „Egyéni képviselői keret felhasználásáról" hozott képviselő-testületi határozatban
foglalt 200.000 Ft-os (azaz kétszázezer forintos) összegét alapítványunk MaenetBank/ 16200010-00110240
bankszámlaszámára szíveskedjenek kiutalni.
Köszönettel és üdvözlettel,

Kovács Endre, kuratóriumi elnök

i
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A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
NemeB Adó
HITELESÍTETT |
éi Vámhivatal

a mmtssée klehőrzéséhezj

KATTOTTSONIOE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 7937954980
Ügyintéző: Vavrek Jánosné
Telefonszám: (1) 299-4000 / 5204
Ügyszám: 8977108357

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló
bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok - alapján igazolom, hogy
Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány
18061347-1-43
1125 BUDAPEST GALGÓCZY UTCA 19/B. Lem. 2.a.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. június 10.
Heinrich János
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Vavrek Jánosné
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 4050192673038290271430938

Ügyfélszolgálati Osztály I.

1096 BUDAPEST HALLER UTCA 3-5. Telefonszám: (1)299-4000 Tax: (1) 299-5142
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjek iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltÜMethii
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BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

KIVONAT

a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
11

Egyéni képviselői keret felhasználása

Előterjesztő'. Gelencsér Ferenc József alpolgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2022. (V. 12.1 önkormányzati határozata
egyéni képviselői keret felhasználásáról
1. Budapest I, Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete Gelencsér Ferenc alpolgármester
kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. me
llékletének 16. soráról 400 000 forintot átcsoportosít a Költségvetési rendelet 3. mellékletének K512
(Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek) sorára az
alábbiak szerint:
- 200 000 Ft az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely, 1012 Budapest, Attila u. 135-137.,
adószám: 19675864-1-41, nyilvántartási szám: 01-01-0002085) támogatására,
- 200 000 Ft a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány (székhely: 1125
Budapest, Galgóczy u. 19/B. 1/2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási szám: 01-01
0005071) támogatására.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási szerződéseket a képviselő-testület a támogatott
szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek alapján külön döntésével köti meg, azzal a kikötéssel,
hogy a támogatási összeg felhasználásának 2022. december 31. napjáig meg kell történnie.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
k.m.f.
Váradiné Naszályi Márta s.k.
polgármester

dr. Németh Mónika s.k.
jegyző

A kivonat készült: 2022. május 18-án.
Hiteles:
___dr. Németh Mónika
.-jégyző'-tae^ben és megbízásából:

i. sz. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

... ^ hk^.n £
Alulímtt, .....................................
...y(.fli.ö^..l3'..Ul. J?T.^) cá^j^yzésre jogosult képviselője jelen okirat'al’áírásával ezennel tudomásul veszem, hogy
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. T| (^) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek1

Ti We!

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................................ (a továbbiakban: szervezet) a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható
szervezetnek minősül. Ajelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5
munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést
az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat
ellátásáról gondoskodni tudjon-felmondani vagy-ha a szerződésteljesítésére még nem került sor-a szerződéstől
elállni.
Kijelentem,

hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata,

illetve külön jogszabály szerinti

nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

</

Budapest'2022......
Igszenj aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

/J\|li«> V-

'átlátható szervezet:
a)JL az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházijogi személy, az olyan
gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi
szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
bajjá, tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerintifeltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következőfeltételeknek
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó
részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

f

3.

sz. melléklet

NYILATKOZATOK

A pályázó/kérelmező adatai

a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmezp-térmészetes személy):
-

neve:

-

lakcíme:.

-

születési helye:

-

születési ideje
\

b)

feUwü *1
:

........................

-

c)
-

képviselőjének neve:................... jííTC?...l/.fi.Cí?.......

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező.gazdasági társa^ágnaknem minősülőegyébjzeíjvezet):
neve:
Xfír^A.Í.frt.^

-

székhelye: ..7^.

-

képviselőjének neve:........ ....................................... ^
05
nyilvántartásba vételi okiratának száma-, okiratsanrw:......y..ü.~.P.A.~&QÍ'..Sy/''

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

.

u

\.12<-Ci........ .................................................................... /..7

.....r..-lX-t...D.Ö...

j

.

I3>A

A pályázat/kérelem adatai

III.

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):....................................................

-

a támogatandó cél...................................................................................................................

-

pályázott/kérelmezett összeg:................................................................................

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a
2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id. Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fgpíL,

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

.

Amennyiben összeférhetetlenséj^Óíi fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest,

2022.

0°i:U>
cégszerű alairas

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a
2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő reszt kerjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

z''
A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2022.

..........

szervezetvezetőjének neve,titulusa

c\

^^

6. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása,
valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (ED)
2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával-az alábbiak szerint használjuk fel:

1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán téri.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1.
melléklete.

4.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. 5 (1) bekezdésben az állami adó- és

vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének
teljesítése.

5.

Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári

tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési
ideje: 8 év
6.

Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés

előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
7.1.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
A tájékoztatás kéréshez valójog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül,
az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely
7.2.

személyes adatát.

7.3.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes
adatainak a törlését,

kivéve,

ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a
7.4.

Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatje azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő
ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett
kéri azok felhasználásénak korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.

A tiltakozáshoz valójog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha
a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az

email címen A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail:
weboldala:
Ajogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52.5 - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján
megismertem.

Budapest, 2022.

aj 2.'.

ff-.-

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben aza)-c)pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi
személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben aza)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás
alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve
összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. 5 (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormánytagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az
államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés
esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív
Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági
elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a
polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem
tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5°/o-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

8. sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az.......................................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással
érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen BankZrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022................................. naptól-.................................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezetniány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártéig érvényes, az időtartam lejártával a
Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022.

0°\.2o
szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

A DOKUMENTUM 1
elektronikusan!
Nemzeti Adóés Vámhivatal

HITELESÍTETT^ |
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ ^
KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Iktatószám: 9078504114
Ügyintéző: Zsolnai Lászlóné
Telefonszám: (1) 299-4000 / 5222
Ügyszám: 9276384631

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján
igazolom, hogy
Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány
18061347-1-43
1125 BUDAPEST GALGÓCZY UTCA 19/B. l.em. 2.a.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. szeptember 20.
Jenei Zoltán
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Zsolnai Lászlóné
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 7003252983073201299414131

Ügyfélszolgálati Osztály 1.
1096 BUDAPEST HALLER UTCA 3-5. Telefonszám: (1) 299-4000 Fax: (1) 299-5142
Kéijük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

•

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest,

Kapisztrán

tér

bankszámlaszáma:

1.,

törzskönyvi

azonosító:

735649,

12010154-00379543-00100000,

adószáma:

képviseli: Váradiné

15735643-2-41,

Naszályi Márta

polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről, a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány
(székhely: 1125 Budapest, Galgóczy u. 19/B. 1./2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási
száma:

FB 01-01-0005071,

bankszámlaszám:16200010-00110240, számlavezető bank:

MagnetBank, képviselő neve: Kovács Endre, a továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.

A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a.... /2022. (......... )........... határozata alapján az
alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2.

A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére

200.000 Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a
Támogatott........................... banknál vezetett........................................ számú számlaszámára
átutal.

3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A

támogatás kizárólag a Képviselő-testület...../2022. (......... ) számú önkormányzati határozata
(a továbbiakban: támogatói döntés) meghozatalának napjától 2022. december 31. napjáig
használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem
alapján.

Támogatott a támogatás összegét a később megnyitandó Keleti Nyelvek Könyvtár

4.

számára végzett előkészületekre, a könyvek tárolásával és állagmegőrzésével kapcsolatos
szolgáltatások vásárlására használhatja fel, jelen szerződés 7. mellékletében szereplő
pályázati kérelem alapján.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
5.

A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
6.

A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a

Támogatási

Szerződés

megkötését

megelőzően valamennyi

bankszámlájára

és azok

alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által
nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen
szerződés 8. számú melléklete.

7.

A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha

ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.

8.

A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya

történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladatteljesítése érdekében történt.

9.

A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás

összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10.

A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell

folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása

érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel
az alább felsorolt törvények előírásaira:
-

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

-

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával)

hogy a kifizetés a szerződéses

feladat teljesítése érdekében történt.

12.

A folyósított támogatás szerződés

szerinti felhasználásáról

részletes

szakmai

beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási
szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

14.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy

a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók
15.

A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél

megvalósítására,

e

szerződésben

rögzített feltételek

betartásával

rendeltetésszerűen

használhatja fel.

16.

A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való

elállásra jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel,
vagy
b. Támogatott

az

elbíráláshoz

szükséges

vagy

jelen

szerződésben

rögzített

jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató

részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított

céljellegű

támogatást

nem

ezen

támogatási

szerződésben

meghatározott

feladat

megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali

hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell
számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás homályosulásától számított 8 banki
napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása,

valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 8. számú mellékletként
becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati
támogatás igényléséből.

20.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak

szerint az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2023. március 31. napjáig köteles a
csatolt Elszámolási lap Í4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi
elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását
szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót
készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az
elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai
úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés

„Tájékoztató a Budapest L

kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások

5. számú mellékletben foglaltak
szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (2.

pénzügyi elszámolásához"cmű, jelen szerződéshez csatolt

számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a támogatói döntés
meghozatalának napja és 2022. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a
Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az
elszámoláskor.

22.

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó

kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti
kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg
8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések
23.

A kérelem

benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott

nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24.

Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak

propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.

25.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt

jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022.
(III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27.

A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022..................... „ "

a Támogató képviseletében

Budapest, 2022................ „ "

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta

Kovács Endre

polgármester

kuratóriumi elnök

Budapest I. kerület Budavári

Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet

Önkormányzat

Központ Közhasznú Alapítvány

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető
2022.

A szerződés mellékletei:
1.

Átláthatósági nyilatkozat

2.

ÁFA-Nyilatkozat

3.

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

4.

Elszámolási lap

5.

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások

pénzügyi elszámolásáról
6.

Adatkezelési tájékoztató

7.

Kérelem egyedi támogatás iránt

8.

Felhatalmazó levél

1 .sz. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, .............................................. mint a(z) .......................... (székhely: ..................................
adószám: ................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................ (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............
cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)JíL az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)_ŐL tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrőt szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

2. sz. melléklete
ÁFANYI LATKOZAT

Alulírott, .................................................
képviselőjeként

a(z)

.....................................

(adószám:............................ )

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz.

melléklete

NYILATKOZATOK

I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:..........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
- születési helye:......................................................................
- születési ideje:......................................................................
b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.......................................................................................
- székhelye:....................................................................................
- cégjegyzékszáma:....................................................................
- adószáma:...................................................................................
- képviselőjének neve:.................................................................
c)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:..........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

II.

Ili.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
............................számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT

.......................................... ,

mint

a

..........................................................

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott
....................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Kelt:..................................(hely),....................... (év)........................ (hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete
ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései
alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
• a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
•
•
•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szevezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva

............................

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat

.......................................... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/........................ szerződés
szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Az
elszámolást
bizonylatok

Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Az
elszámolást
bizonylatok

Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Az

Költségnem megnevezése
Irodaszer,

elszámolást
bizonylatok

nyomtatvány

beszerzés

alátámasztó i Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási

- számla

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv, folyóirat
előfizetése

vásárlása,

Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

(pl.

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankkivonat
hitelesített
másolata

- számla

- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
igazolására

teljesítés

kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség
megrendelő
hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazoláséra
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítássá
költségek

kiküldetéssel,
összefüggő

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
webfejlesztési
díja

és
szolgáltatások

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés

-számla

igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés
másolata;

hitelesített - számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés
hitelesített -számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat

vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói ésbiztosítási díjak

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Egyéb szolgáltatások díja

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

j Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*

- számla

Ingatlanok, gépek és egyéb
eszközök felújítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

-számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat,

megrendelő és

-számla

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
kiadási
igazolására
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve Összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;4
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

6. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemtabudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7 7.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa

valamely személyes adatát.
7.3.
71 törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7 4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hw email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11
Telefon: +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat(a>naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
120101 54-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól-.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................
szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. szeptember 29-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
bérleti jogának elnyerésére szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok kiírásának ütemezéséről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja

Az előterjesztés készítéséért

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

felelős:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 1414
darab lakás található. Az üres önkormányzati lakások bérbeadására az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 8. §-ában meghatározott jogcímeken, a
Lakásrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.
A Lakásrendelet értelmében lakáspályázat szociális alapon, szolgálati jelleggel és piaci alapon írható ki.
2023 tavaszáig az Önkormányzat 3 lakáspályázaton összesen 17 lakást tervez meghirdetni, a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)
tájékoztatása alapján a GAMESZ nyilvántartásában szereplő és a kiírásra kerülő egyes bérbeadási
pályázatok feltételeinek megfelelő lakások köréből.
Pályázatra kijelölt lakások köre
1. Szolgálati lakásként bérbeadásra javasolt lakások
Szolgálati jelleggel, a pályázati úton történő bérbeadás közös szabályai szerint, költségelvű lakbér
megállapítása mellett adható bérbe lakás az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, a

tulajdonában álló gazdasági társaság köztisztviselője, közalkalmazottja, vagy munkavállalója részére,
amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző hozzátartozója nem rendelkezik
a) Budapest közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdonnal vagy beköltözhető lakáson fennálló
haszonélvezeti joggal és
b) Budapest közigazgatási területén állami vagy önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti
jogviszonnyal.
A szolgálati jelleggel bérbe adott lakásra vonatkozó bérleti jogviszony időtartama a fentiekben
meghatározott szerveknél fennálló köztisztviselői, közalkalmazotti, vagy munkaviszony fennállásának
idejére, de legfeljebb öt évre szólhat. A szolgálati jelleggel bérbe adott lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony időtartama nem hosszabbítható meg.
sor
szám

ir. sz.

lakás címe

em.

szoba
szám

ajtó

komfortfokoza
t

m2
alapteriilet/lakőterület

1.

1016

Avar u. 10.

fsz

1

1

komfortos

70

3.

1016

Csap u. 4.

1

8

1

komfortos

35

2.

1016

Gellérthegy u. 33/c.

1

2

1

összkomfortos

45

4.

1011

Szalag u. 20.

1

3

2

összkomfortos

56

5.

1144

XIV. Ond vezér útja 13-15.

VII

84

1 +fél

összkomfortos

52

A pályázat kiírására 2022. október hónapban kerül sor.
2. Szociális alapú lakáspályázatra javasolt lakások
Szociális alapú pályázaton az a személy vehet részt, aki megfelel a Lakásrendeletben meghatározott
szociális, jövedelmi és vagyoni feltételeknek.
sor

szoba

lakás címe

em.

ajtó

1.

1016

Derék u. 16/b.

fsz

2

1

komfortos

40/20

3.

1012

Attila út 109.

IV

1

1

komfortos

32/23

2.

1011

Fő u. 15.

fsz

1

2

komfortos

55/32

4.

1015

Batthyány u. 25.

fsz

3

2 +fél

összkomfortos

67/50

5.

1016

Mészáros u. 60/a.

III

16

1

komfortos

46/26

6.

1013

Szarvas tér 1.

fsz

1

2 +fél

komfortos

66/36

7.

1116

XI. Fehérvári u. 203.

IV

46

1 +fél

összkomfortos

46/26

szám

szám

komfortfokozat

m2

ír. sz.

alapterület/lakóterület

A pályázat kiírására 2023. március hónapban kerül sor.
3. Piaci alapú lakáspályázatra javasolt lakások
A piaci bérletre kiírt pályázaton a pályázó a pályázati kiírásban meghirdetett lakás havi bérleti díjára
tehet ajánlatot. Piaci bérlet úgy is pályáztatható, hogy a pályázó a lakás rendeltetésszerű használatra
való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére és lakbérére együtt tesz ajánlatot
úgy, hogy a műemléki védettségű lakás esetében a műemléki helyreállítást is vállalja.

sor
szám

ir. sz.

lakás címe

em.
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szoba
szám

komfortfokozat
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Attila út 2/b

IV

7

2

komfortos

70

3.

1014

Bécsi kapu tér 6.

fsz

2

1

komfortos

35

2.

1014
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fsz

3

1

komfortos

45
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1014
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fsz

2

1
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56
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fsz

3
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komfortos
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u. 4.

Szentháromság u. 7.
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alapteriilet/lakőterület

A pályázat kiírására 2023. április hónapban kerül sor.
A Lakásrendelet 14. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat a Tulajdonosi Bizottság írja ki.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására!
2. DÖNTÉS! JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérbeadására irányuló
szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok kiírásának ütemezéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.)
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérleti jogának
elnyerésére vonatkozó szociális alapú, szolgálati jellegű és piaci alapú pályázatok ütemezését az
előterjesztésben foglaltak szerint, egyúttal felkéri a Tulajdonosi Bizottságot a pályázatok kiírására.
Határidő: szolgálati jellegű lakáspályázat 2022. október 31.
szociális alapú lakáspályázat 2023. március 31.
piaci alapú lakáspályázat kiírása 2023. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-ei ülésére
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a bizottság
ülésére benyújtom:

Tatár Enikő
kabinetvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. június 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen a Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete a 205/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatával elfogadta a Budapest I. Kerületi Szilágyi
Erzsébet Gimnázium egyedi támogatás kérelmét, amely alapján a Szilágyi Erzsébet Gimnázium részére
1 912 320 Ft, azaz egymillió-kilencszáztizenkettőezer-háromszázhúsz forint vissza nem térítendő
támogatást nyújtana az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).
A támogatás összegéből 1 000 000 Ft-ot Tölcsér Borbála képviselő asszony - a felajánlása alapján - az
ő egyéni képviselői keretéből biztosít.
Azonban tekintettel arra, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy
saját bankszámlaszáma nincs, az csak az Alapítványának van, így az egyeztetéseket követően a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium felé jelzésre került, hogy az Alapítványnak szükséges benyújtania egy új egyedi
támogatási kérelmet - ugyanezen célra és összegre (ÁFA-val megnövelt értéken, amennyiben ÁFA körbe
tartozik) - annak érdekében, hogy a támogatás utalása az Intézmény által korábban megjelölt célokra
megtörténhessen.

Ezek alapján az iskola alapítványa, vagyis a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány (székhelye: 1016
Budapest, Mészáros 5-7., nyilvántartási száma: 01-01-0002021, képviseli: Vasváry Kinga, a
továbbiakban: Alapítvány) megküldte az Önkormányzat részére az egyedi támogatás iránti kérelmét a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
6/2022. (Ili. 7.) önkormányzati rendelet) alapján, amely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.
Az egyedi támogatási kérelem a 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelő
tartalommal és mellékletekkel került benyújtásra akként, hogy a Kérelmező a civil szervezet
nyilvántartási számát felcserélte a bírósági bejegyzésének ügyszámával, azonban ezen adat a civil
szervezetek közhiteles nyilvántartásában rendelkezésére áll, így a kérelem megfelelő és befogadható.
A kérelem alapján elkészült az új - a szerződő fél módosulását tartalmazó - támogatási szerződés
tervezete, amely jelen előterjesztés 2. sz. melléklete.
A támogatás fedezete a 205/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatban rögzítettekhez képest
változatlan, vagyis a támogatásból 1 000 000 forint összegű fedezetet Tölcsér Borbála képviselő
asszony egyéni képviselői kerete biztosít a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet 16. sora alapján, a fennmaradó 912 320 forint tekintetében pedig
fedezetet a Budavári Önkormányzat a költségvetésének K513. sor - általános tartaléka terhére
biztosított.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról szóló döntés.
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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálásáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
205/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatát, amelyben a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
részére 1 912 320 Ft, azaz Egymillió-kilencszáztizenkettőezer-háromszázhúsz forint vissza nem
térítendő támogatást nyújtásáról döntött.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szilágyi
Erzsébet Gimnázium Alapítványnak 1 912 320 forint, azaz egymillió kilencszáztizenkétezerháromszázhúsz forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 2. határozati pont szerinti
támogatás összegéből 1 000 000 Ft-ot Tölcsér Borbála képviselő felajánlása alapján az ő egyéni
képviselői kerete terhére biztosít a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (11.28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet 16. sora alapján, továbbá a fennmaradó 912 320 forintos
összeget a Budavári Önkormányzat a 2022. évi költségvetésnek K513 sor - Általános tartalékok
sora terhére biztosítja.

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvánnyal egyedi támogatási
szerződést kössön a fenti összegek tekintetében a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2022. szeptember „

„

3. Az előterjesztés mellékletei1
1. melléklet - Kérelem egyedi támogatás iránt
2. melléklet-Támogatási Szerződés (tervezet)

BDV5961101

BDV5961101

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme,
adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve, székhelye, adószáma,
nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:

Név: Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa Budapest
*

*

vf

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Adószám: 19671437-1-41

liUl

Nyilvántartási szám: ll.Pk.66305/91
Törvényes képviselő neve: Vasváry Kinga

k.ti t _

.

•

Kiaios^ao I*?
2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím... ):

Vasváry Kinga telefonszám: +36306187266, vasvary.kinga@gmail.com
3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
1991. május 21-én az alapítók a "Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium anyagi
és erkölcsi segítése, az oktatás és nevelés minőségének emelése érdekében létrehozták a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa Budapest elnevezésű alapítványt."
Az alapító okirat szerint az alapítvány mindenekelőtt támogatni kívánja az iskola korszerű
pedagógiai erőfeszítéseit. Elsődleges célul tűzte ki az itt tanító tanárok szakmai
fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását, csakúgy, mint annak elérését, hogy
az

iskola

tanulói

ne

szenvedjenek

szükséget

az

oktatásfinanszírozás

szűkössége

következtében. A hátrányos helyzetű, de kiemelkedően tehetséges és a közösségi
munkában is példamutató tanulók évről évre ösztöndíjat pályázhatnak meg.
Az Alapítvány rendkívül fontosnak tekinti az iskola tárgyi fejlesztését is. Ez vonatkozik az
iskolai szertárak felszerelésére, könyvtárunk fejlesztésére illetve az informatikai rendszer
bővítésére. Az Alapítvány számos esetben nyújtott támogatást a belföldi táborok, külföldi
tanulmányutak, nemzetközi diákcserék, ökotáborok, kóruscserék megvalósításához. Az

Alapítvány nagy hangsúlyt fektet az iskolai hagyományos programok támogatására, mint
pl. az Erzsébet-nap (terembérlés) és a Karácsonyi koncert (zongorahangolás). Támogatjuk
a rossz anyagi körülmények között élő gyermekek versenyeken való részvételét. Az oktatás
minőségi

volta

érdekében

jelentős

támogatásban

részesülnek

a

szakmai

munkaközösségek pl. szakkönyvek, DVD-k vételével. Kerületi versenyek megrendezéséhez
(szavaló verseny, országos versenyek helyi lebonyolítása) biztosít az Alapítvány támogatást
(jutalmak, laboreszközök vétele).
A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlást minden évben megkapjuk, hiszen a hozzá
szükséges feltételeket minden évben teljesítjük. Kisebb mértékben kapunk célzott szülői
támogatásokat pl. a kis udvar fejlesztése.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok
tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes
költségterv:
Az alábbi eszközök lennének szükségesek egyrészt, hogy a médiaeszközökkel felszerelt tantermeink
és az informatika tanterem üzembiztos működését biztosíthassuk, valamint ahhoz, hogy a régi gépek
képesek legyenek az újabb, érettségihez is szükséges programok futtatására.
Ezenkívül szükséges az

elromlott hálózati

aktív elemek

pótlása,

ezáltal

az iskola

informatikai

hálózatának biztonságos, állandó és korszerű üzemelése.

név

ár

db

ossz

SAMSUNG 250GB 870 EVŐ SATA 3 2.5"
winchester

18790

25

469750

DELL 480GB 2.5" SATASSD

57000

4

228000

CSX 8GB DDR4 2400MHz CL17 memória

13590

15

203850

27890

6

167340

112690

2

225380

42000

1

42000

210000

2

420000

SAMSUNG Odyssey G3 27" monitor

91000

1

91000

kábelek

65000

1

65000

MSI N730K-2GD3H/LPV1 GeForce GT 730 2GB
videókártya
CISCO CB5110-24PP Switch
CISCO CBS220-8T-E-2G Switch
NJOY Balder 2000 szünetmentes

Összeg

1912320

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
1.912.320 Ft, azaz Egymillió-kilencszáztizenkettőezer-háromszázhúsz forint,
visszaigényelhető Áfa összege: 0 azaz nulla Ft.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
A támogatás megérkezte után 6 hét

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől,
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb
támogatás összege:
0 azaz nulla Ft.

Budapest,. k?:. Q.

................... 1
£

...

épviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)1

1 A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Vasváry Kinga mint a(z) Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa (székhely: 1016 Budapest
Mészáros u. 5-7. adószám: 19671437-1-41) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával
ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek!.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Alapítványa (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv,) 3. § (1)
bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig
érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jo:
. : és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

"
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Budapest, 2022. július 14.
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szervezet vezetőjének neve, titulusa1

1 átlátható szervezet
a) * az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodószervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európ '
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára be vezetett nyilvánosan működő részvénytársaság
b) az olya, belföldi vagy külföldi jogi személy vagyjog személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:
haj * tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéserői és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megsmerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdaság
Együttműköc - s Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem ti
társasági adóról és az osztalékadórólszóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal befolyással vagy szavazatijoggal bíró
jogi személy, jog személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aha), bb) és be) alpont szerinti feltételek
fennállnak,
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a kővetkező feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megsmerhetők,
eb) a civil szervezet és a vfzitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdaság
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan állan
van, amellyel Magyar .
\ak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZAT

Alulírott, Vasváry Kinga a(z) Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa (adószám: 19671437
1-41) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincsen.

nyilatkozom,

hogy

szervezetünknek

lejárt

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022. július 14.

szervezet vezetőjének neve, titulusa
5^ U_ v.'a-'tia

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

{kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:............................................................................................
-

lakcíme:......................................................................................

-

születési helye:.................................................. ....................

-

születési ideje:........................................................................

b)

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:.......................................... ..............................................

-

székhelye:......................................................................................

-

cégjegyzékszáma:.....................................................................
adószáma:.....................................................................................

c)

képviselőjének neve:...................................................................
(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

-

neve: Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa........................

-

székhelye: 1016 Budapest Mészáros u. 5-7..................................

-

képviselőjének neve: Vasváry Kinga.................................

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: ll.Pk.66305/91.....

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Cégbíróság

II.

A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):....................................

-

a támogatandó cél:................
pályázott/kérelmezett összeg:

III.

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a
2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022. július 14.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a
2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2022.

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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A DOKUMENTUM j
ELEKTRONIKUSAN!
Nemzeti AdóHITELESÍTETT j

és Vámhivatal

A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ*
KATTINTSON IDE

Nemzeti Adé- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Iktatószám: 7978508326
Ügyintéző: Maczó Judit Ágnes
Telefonszám: (1) 427-5720
Ügyszám; 9270493502

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján
igazolom, hogy
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány
19671437-1-41
1016 BUDAPEST MÉSZÁROS UTCA 5-7.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPST, 2022. július 20.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Maczó Judit Ágnes
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 3002254780070291273826332

Nyilvántartási Osztály 5.
1387 BUDAPST Pf.45. Telefonszám: (1) 427-3200 Fax: (1) 427-5735
Kéqük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

í

2. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1törzskönyvi
azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány (székhely: 1016 Budapest, Mészáros 5-7, adószám:
19671437-1-41, nyilvántartási szám: 01-01-0002021., bírósági bejegyzési ügyszám: 11. Pk. 66305/91,
bankszámlaszám: 10200940-21518760-00000000, törvényes képviselő neve: Vasváry Kinga, a
továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet) és a/az
..72022. (...) önkormányzati határozat alapján az alább részletezett feltételekkel vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére
a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
informatikai rendszerének fejlesztése, bővítése céljából
a támogatási kérelmében feltűntetett célok elérése érdekében.

2. Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. melléklet
16. sora szerint Tölcsér Borbála képviselő felajánlása alapján az ő egyéni képviselői kerete
terhére
1 000 000 Ft, azaz egymillió forintot, továbbá

a Költségvetési rendelet 3. mellékletében foglalt K 513. „Általános tartalékok" sor
terhére további
912 320 Ft, azaz kilencszáztizenkétezer-háromszázhúsz forint támogatást biztosít,
azaz összesen 1 912 320 Ft, azaz egymillió-kilencszáztizenkétezer-háromszázhúsz forintot.

3. Támogató a 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet és a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási
kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a Támogatott által benyújtott,
jelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben feltüntetett célokra, a támogatói döntést
tartalmazó ..72022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022..................... napja és 2022.

december 31. napja között használható fel, a jelen szerződés 7 mellékleteként szereplő
Támogatotti kérelem alapján.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

4. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
valamint az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen
Szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.
5. Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszémláira
vonatkozóan. Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2.
melléklete. A Támogatott kötelezettséget vállal, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat
8 napon írásban bejelenti a Támogatónak és a vonatkozó Felhatalmazó levelet 15 napon
módosíttatja és azt átnyújtja a Támogató részére.
6. Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre
került,
7. Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti cél nem kerül
megvalósításra, úgy a támogatás kifizetésére részére nem kerül sor.
10.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az
alább felsorolt törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

11. A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat
teljesítése érdekében történt.
12.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai
beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási
szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláíráséval kell igazolni.13 * *

13.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Útmutató a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. melléklete tartalmazza.

14.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy
a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15.

Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1. és a 3. pontban rögzített
cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.

16.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
- Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
- Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.

17. Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
18. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni
a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
19.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

20.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat
megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell
számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki
napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

21

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása,
valamint a 20. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt
banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás
igényléséből. A Támogatott tudomásul veszi, hogy adataiban történő változást 5 napon belül
bejelenteni Támogatónak és amennyiben a változás érinti a 2. melléklet szerinti iratot, úgy azt
is módosítva 8 napon átadja a Támogatott részére. Ennek elmaradása a 20. pont szerinti
felmondásra ad indokot.

22.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2023. január 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) felhasználásával
tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű
csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton vagy személyesen kell
benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.).23

23.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés
„Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi

elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az
elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. melléklet). A
Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy, a támogatói döntést tartalmazó ...12022. (...)
önkormányzati határozat kelte, azaz 2022................napja és 2022. december 31. napja közötti
időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatókfel az elszámoláskor.
24

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 17. pontjában foglaltak szerinti
kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8
napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 18. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések

25. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
26.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláíráséra megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

27 Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztatásró! szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a
6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2022..........................

"

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2022.........
a Támogatott képviseletében:

Vasváry Kinga
képviselő
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány

Pénzügyi ellenjegyzés:

dr. Németh Mónika
jegyző
2022.
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.

Mellékletek:
1. melléklet - Átláthatósági nyilatkozat
2. melléklet - Felhatalmazó levél
3. melléklet - ÁFA nyilatkozat
4. melléklet - Elszámolási lap
5. melléklet - Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. melléklet - Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. melléklet - Támogatási kérelem
8. melléklet - Adatkezelési tájékoztató

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, .............................................. mint a(z) ........................... (székhely: ..................................
adószám: ................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................ (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............
cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)— az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)_j_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az.................................. ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
120101 54-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól -.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................
szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

Alulírott, .................................................
képviselőjeként
1.

a(z)

.....................................

(adószám:............................ )

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejért esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
.......................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

1
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10

.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft

Összesen:

ÁFA

tartalom

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT
.......................................... ,
mint
a
..........................................................
képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott
....................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Kelt:..................................(hely),....................... (év)........................ (hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (Ili. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései
alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szeivezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•
•
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva ........................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
........................................ számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/....................... szerződés
szerinti támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szevezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Az
elszámolást
bizonylatok

Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy
szerződés

megbízási

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés

az ösztöndíjról

(ki,

mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv, folyóirat
előfizetése

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat
másolata

Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

(pl.

kiadási
vagy
hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

- számla

- számla

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
í
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

vagy
hitelesített

kiküldetéssel, megrendelő
hitelesített -számla
összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata; I
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat
másolata

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.

Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

rendszerüzemeltetési
es
webfej lesztési szolgáltatások
díja

pénzügyi
igazolására

-számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazoláséra
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
. bankszámlakivonat hitelesített
i

másolata
Közüzemi díjak

szerződés
hitelesített - számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

számla

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások megrendelő
nyomdaköltsége
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási .
vagy |

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb í - árajánlat, megrendelő és
eszközök felújítása

szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés
másolata;

-számla

hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
; másolata
!
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve:..........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
- születési helye:......................................................................
- születési ideje:......................................................................
b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.......................................................................................
- székhelye:....................................................................................
- cégjegyzékszáma:....................................................................
- adószáma:...................................................................................
- képviselőjének neve:.................................................................
c)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:..........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

II.

III.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................
Összeférhetetlenségi és érintettség'! nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
- fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások étláthatóságéról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

8. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemObudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem(5ibudavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11
Telefon: +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.
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Dobrosi Eszter eladó képviseletében Dr. Rideg Gergely ügyvéd 2022. augusztus 22. napján érkezett
levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat
megtételére 30 napos határidőt szabott.
Dr. Rideg Gergely ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a Dobrosi
Eszter eladó és Radványi Gergely József vevő között 2022. augusztus 5. napján az eladó 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6338/0/A/23 hrsz-ú, 33 m2 alapterületű, egy szobás,
„lakás" megnevezésű, Budapest I. kerület, „címképzés alatt" (a valóságban pedig Budapest, I. kerület
Attila út 15. szám alatt) található ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó
232/10.000 tulajdoni illetőség (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan
adásvételi szerződés másolati példányát, valamint az Ingatlan 2022. augusztus 8. napján lekért nem
hiteles tulajdoni lap - szemle másolatát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 52.000.000.- Ft (1.575.758.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevő 2022. június 30. napján eladó részére átutalással megfizetett
14.000.000.- Ft vételárrészletet, melyből a felek 5.000.000.- Ft összeget foglalónak tekintenek.
Az adásvételi szerződés szerint az Ingatlant 11.000.000.- Ft és járulékai erejéig, a jogot biztosító
elidegenítési és terhelési tilalommal egyetemben, önálló jelzálogjog terheli, melynek jogosultja a K&H

Bank Zrt. Az eladó nyilatkozata szerint az Ingatlant terhelő tartozás a szerződéskötés napjával
9.537.794.- Ft. A vevő a szerződésben vállalta, hogy 2022. július 01. napjáig átutalással megfizetik a
jelzálogtartozásnak megfelelő 9.750.000.- Ft összegű vételárrészt az eladó részére a teher kiegyenlítése
céljából. Az eladó pedig vállalta, hogy az Ingatlant tehermentesíti. Az Ingatlan 2022. szeptember 6.
napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap másolatának tanúsága szerint az
Ingatlan tehermentesítése megtörtént.
A szerződésben foglaltak alapján a vevő fennmaradó 28.250.000.- Ft összegű vételárrészt legkésőbb
2022. augusztus 05. napjáig fizeti meg az eladó részére, amennyiben ezen időpontig a teher az
Ingatlanról törlésre kerül.
A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
kiegyenlítését követő 5 napon belül adja a vevők birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 6. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatán Radványi Gergely József vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme szerepel.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló Budapest I. kerület, belterület 6338 hrsz-ú
társasházi ingatlan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Flelyettes
Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében első
helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi
önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és átruházásáról a
Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
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A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Attila út 15. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával a Dobrosi Eszter
eladó, valamint Radványi Gergely József vevő között 2022. augusztus 5. napján az eladó 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6338/0/A/23 hrsz-ú, természetben 1013 Budapest,
Attila út 15. szám alatt található, 33 m2 alapterületű, egy szobás, „lakás" megnevezésű ingatlan és az
ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 232/10.000 tulajdoni illetőség értékesítése tárgyában
kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 52.000.000.- Ft összegű
vételáron.
Határidő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember
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Hanyecz Gábor Andrej eladó képviseletében Dr. Dankó Marianna ügyvéd 2022. július 15. napján
érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat
megtételére 15 napos határidőt szabott. 2022. július 21. napján elektronikus úton tájékoztattuk a jogi
képviselőt arról, hogy a döntés meghozataléra a Képviselő-testület jogosult, mely döntés legkorábban
a soron következő rendes testületi ülés időpontjára tekintettel 2022. szeptember végén várható,
egyúttal kértük az ingatlan adásvételi szerződés felek által aláírt, ügyvéd ellenjegyzéssel ellátott
példányát.
Dr. Dankó Marianna ügyvéd 2022. július 27. napján csatolta a Hanyecz Gábor Andrej eladó és Zámbó
István vevő között 2022. július 07. napján az eladó 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület,
belterület 6794/2/A/21 hrsz-ú, 86 m2 alapterületű, 2 és fél szobás „lakás" megnevezésű, 1012 Budapest
I. kerület, Attila út 133. félemelet 7. ajtó szám alatt található ingatlan és az ingatlanhoz a közös
tulajdonból hozzá tartozó 148/10.000 tulajdoni illetőség (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése
tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát, valamint a Budapesten, 1949.
február 01. napján kelt Társasházi alapító okirat másolati példányát.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlan tekintetében az Önkormányzatot, mint a társasházban lévő külön
tulajdonban álló társasházi albetét (6794/2/A/32 hrsz.) tulajdonosát a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény 5. § (3) bekezdése és a társasház Budapesten, 1949. február 01. napján kelt Társasházi
alapító okirat E. fejezétben foglaltak alapján elővásárlási jog illeti meg.

Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 75.000.000.- Ft (872.093.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevő 2022. június 22. napján, az Ingatlan megvásárlására irányuló
adásvételi előszerződés aláíráséval egyidejűleg eladó részére megfizetett 2.000.000.- Ft összegű
foglalót.
A szerződésben foglaltak alapján a vevő további 48.000.000.- Ft összegű vételárrészletet az
elővásárlásra jogosultak kiértesítését és a nyilatkozattételi határidő valamennyi elővásárlási jogosult
tekintetében történő lejártát követő 15 napon belül fizet(ett) meg az eladó részére.
A vételár fennmaradó részét, 25.000.000.- Ft összeget a vevő a nyilatkozattételi határidő valamennyi
elővásárlási jogosult tekintetében történő lejártát követő 30 napon, de legkésőbb 2022. október 31.
napjáig fizeti meg az eladó részére.
A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
megfizetését követő 8 napon belül adja a vevő birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 6. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatán Zámbó István vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme széljegyen szerepel.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 20. § (3) bekezdése alapján üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről
- ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a
Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2, Döntési javaslat___________________________________________ ___________________________________________________________
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1012 Budapest, Attila út 133. félemelet 7. ajtó szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 20. § (3) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a Budapest I. kerület Attila út 133.
szám alatti (hrsz. 6794/2) Társasház Budapesten, 1949. február 01. napján kelt társasházi alapító
okiratának E. pontja alapján fennálló elővásárlási jogával a Hanyecz Gábor Andrej eladó és Zámbó
2

István vevő között az eladó 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6794/2/A/21
hrsz-ú, 86 m2 alapterületű, „lakás" megnevezésű, 1012 Budapest I. kerület, Attila út 133. félemelet 7.
ajtó szám alatt található ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 148/10.000
tulajdoni illetőség értékesítése tárgyában 2022. július 07. napján kötött ingatlan adásvételi szerződés
szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 75.000.000.- Ft összegű vételáron.
Határidő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember „
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Vajda Lajosné eladó képviseletében dr. Kátai Judit ügyvéd 2022. szeptember 13. napján érkezett
levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat
megtételére 30 napos határidőt szabott, mely 2022. október 13. napján jár le.
Dr. Kátai Judit ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a Vajda Lajosné
eladó és Dr. Szerény! Erika vevő között 2022. szeptember 7. napján az eladó 1/1 arányú tulajdonában
álló Budapest I. kerület, belterület 14408/0/A/17 hrsz-ú, 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 13.
szám alatt található, 67 m2 alapterületű, egyszobás „lakás” megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a
közös tulajdonból hozzá tartozó 170/10.000 tulajdoni illetőség (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése
tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 50.000.000.- Ft (746.269.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevő a vételár összegét, egyösszegben és banki átutalás útján - az
eladó által megjelölt ügyvédi letéti számlára - az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését amennyiben az elővásárlásra jogosultak nem élnek elővásárlási jogukkal vagy az elővásárlási jog
gyakorlására nyitva álló határidő eredménytelenül telik el - követő kettő banki munkanapon belül fizeti
meg az eladó részére.

A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a teljes vételár
teljesítésének napján adja a vevő birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 15. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolata alapján az Ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló Budapest I. kerület, belterület 14408 hrsz-ú
társasházi ingatlan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes
Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű
terület.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében első
helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi
önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és átruházásáról a
Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___ 12022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 13. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
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A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával csatolta a Vajda
Lajosné eladó és Dr. Szerény! Erika vevő között 2022. szeptember 7. napján az eladó 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 14408/0/A/17 hrsz-ú, természetben 1011 Budapest,
Fő utca 11-13. 2. emelet 13. szám alatt található, 67 m2 alapterületű, egyszobás „lakás" megnevezésű
ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 170/10.000 tulajdoni illetőség értékesítése
tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 50.000.000.Ft összegű vételáron.
Határidő: 2022. október 13.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember „
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fennálló elővásárlási jog gyakorlásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó
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Az előterjesztést a Képviselő
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iné Naszály! Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Róth Lajos eladó képviseletében dr. Tóth Henrietté Enikő ügyvéd 2022. július 26. napján érkezett
levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat
megtételére 30 napos határidőt szabott. 2022. július 29. napján kelt levelünkkel tájékoztattuk a jogi
képviselőt arról, hogy a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, mely döntés legkorábban
a soron következő rendes testületi ülés időpontjára tekintettel 2022. szeptember végén várható.
Dr. Tóth Henrietté Enikő ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a Róth
Lajos eladó és a KI Invest2015 Kft. vevő között 2022. március 7. napján az eladó 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6230/1/A/1 hrsz-ú, 310 m2 alapterületű, „egyéb
helyiség" megnevezésű, 1013 Budapest, Döbrentei utca 2-4. szám alatti pinceszinti ingatlanból melyhez a közös tulajdonból 1568/10.000 tulajdoni illetőség tartozik - a Várkert rakpart - Duna part
felőli bejárattal önállóan megközelíthető, leválasztott, 253 m2 területrész (253/310 tulajdoni hányad,
továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati
példányát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 110.000.000.- Ft (434.783.- Ft/m2) összegben
határozták meg.

Az adásvételi szerződés szerint a vevő a vételárból az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg
megfizet(ett) az eladó részére 10.000.000.- Ft összegű foglalót.
A vevő a vételárból 2022. március 22-én 20.000.000.- Ft, 2022. június 30-ig további 80.000.000.- Ft
összegű vételárrészt fizet(ett) meg az eladó részére.
A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
kiegyenlítése esetén, legkésőbb 2022. június 30-án adja a vevő birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 2. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatán KI Invest2015 Korlátolt Felelősségű Társaság vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme
széljegyen szerepel.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló Budapest I. kerület, belterület 6230/1 hrsz-ú
társasházi ingatlan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes
Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet,
kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű terület.
A Budapest I. kerület, belterület 6230/1/A/1 hrsz-ú ingatlan 2022. szeptember 2. napján a TAKARNET
rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap másolatán 500001/3099/1998/98.05.13. bejegyzési
számon „műemlék" bejegyzés szerepel, valamint a tulajdoni lapra (III. rész 3. pont) a Magyar Állam
javára a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 6/A. §-a alapján elővásárlási jog került
bejegyzésre.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében első
helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi
önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és átruházásáról a
Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Döbrentei utca 2-4. szám pinceszint alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával a Róth Lajos eladó
és a KI Invest2015 Kft. vevő között az eladó 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület
6230/1/A/1 hrsz-ú, 310 m2 alapterületű, „egyéb helyiség" megnevezésű, 1013 Budapest, Döbrentei
utca 2-4. szám alatti pinceszinti ingatlanból - melyhez a közös tulajdonból 1568/10.000 tulajdoni
illetőség tartozik - a Várkert rakpart - Duna part felőli bejárattal önállóan megközelíthető, leválasztott,
253 m2 területrész (253/310 tulajdoni hányad) értékesítése tárgyában 2022. március 7. napján kötött
ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 110.000.000.- Ft összegű
vételáron.
Határidő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember „
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Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. szeptember 29-i rendes ülésére
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fennálló elővásárlási jog gyakorlásáról
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Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség
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aljegyző

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné|íaszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
dr. Simon László Gézáné eladó és Szauerwein Zoltán János vevő képviseletében dr. Zamencsik Tamás
ügyvéd 2022. július 26. napján érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az
elővásárlási jognyilatkozat megtételére 15 napos határidőt szabott. 2022. július 29. napján kelt levéllel
tájékoztattuk a jogi képviselőt arról, hogy a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, mely
döntés legkorábban a soron következő rendes testületi ülés időpontjára tekintettel 2022. szeptember
végén várható, egyúttal kértük a képviseleti jogosultságot igazoló ügyvédi meghatalmazás megküldését.
Dr. Zamencsik Tamás ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a dr.
Simon László Gézáné eladó és Szauerwein Zoltán János vevő között 2022. június 28. napján az eladó
1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6234/0/A/15 hrsz-ú, 119 m2 alapterületű,
3 és félszobás „lakás" megnevezésű, 1013 Budapest I. kerület, Döbrentei utca 10. III. emelet 4. szám
alatt található ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 796/10.000 tulajdoni
illetőség (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés
másolati példányát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 130.000.000.- Ft (1.092.437.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevő a vételár teljes összegét az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg fizette meg az eladó részére.
A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
kiegyenlítését követő 2 banki napon belül adja a vevők birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 6. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatán Szauerwein Zoltán János vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme széljegyen szerepel.

Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló Budapest I. kerület, belterület 6234 hrsz-ú
társasházi ingatlan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes
Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki jelentőségű terület, kiemelten
védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű terület.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében első
helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi
önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és átruházásáról a
Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Döbrentei utca 10. III. emelet 4. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával a dr. Simon László
Gézáné eladó és Szauerwein Zoltán János vevő között 2022. június 28. napján az eladó 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6234/0/A/15 hrsz-ú, természetben 1013 Budapest,
Döbrentei utca 10. III. emelet 4. szám alatt található, 119 m2 alapterületű, 3 és félszobás „lakás"
megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 796/10.000 tulajdoni
illetőség értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek
mellett, 130.000.000.- Ft összegű vételáron.
Határidő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. szeptember „..... "
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1. Előterjesztés* 15
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ardmair Property Kft. (képviseli: Hornok Krisztián ügyvezető) eladó 2022. augusztus 22. napján
érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az eladó az elővásárlási jognyilatkozat megtételére
15 napos határidőt szabott.
Az eladó az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a közte és a VIA PANNÓNIA
Menedzsment és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vevő között 2022. július 20. napján az
eladó tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület
- 7547/0/A/12 hrsz-ú, 70 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/10 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 68/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/14 hrsz-ú, 12 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/12 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10.000 tulajdoni illetőség 1/1arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/15 hrsz-ú, 311 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/13 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 302/10.000 tulajdoni illetőség 8/17 tulajdoni
hányadából 4/17 arányú tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/16 hrsz-ú, 12 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/14 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és

az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/19 hrsz-ú, 234 m2 alapterületű, „iroda" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. földszint ajtó: 1/1. „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és az
ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 227/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/20 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, „egyéb helyiség" megnevezésű, 1016 Budapest, I.
kerület Mészáros utca 15-17. földszint ajtó: E/2 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan
és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 38/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/23 hrsz-ú, 264 m2 alapterületű, „iroda" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. magasföldszint ajtó: 1/4 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan
és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 257/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada
ingatlanok (a továbbiakban együttesen: Ingatlanok) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi
szerződés másolati példányát.
Az adásvételi szerződésben a felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanokat
oszthatatlannak tekintik, eladó azokat dologösszességként kívánja értékesíteni, vevő pedig
dologösszességként kívánja megvásárolni, amelyre tekintettel az elővásárlásra jogosultak elővásárlási
jogukat csak valamennyi ingatlanra együttesen jogosultak gyakorolni.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlanok vételárát összesen 330.500.000.- Ft + ÁFA összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés és a tulajdoni lap másolat szerint az Ingatlanokat egységesen 3.100.000.000.Ft és járulékai erejéig, a jogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalommal egyetemben, egyetemleges
jelzálogjog terheli, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt (a továbbiakban: Bank). A vevő a szerződésben
vállalta, hogy a szerződés aláírásának napján átadja a vevőnek a Bank által kiállított Feltételes törlő
nyilatkozatot, miszerint amennyiben a vevő az eladó Banknál vezetett óvadéki számlájára megfizeti a
teljes vételár összegét, a Bank az óvadék összegének jóváírását követő 15 napon belül kiállítja és az
eladó részére átadja a valamennyi fennálló teher törlésére vonatkozó Törlési nyilatkozatot. Eladó a
Törlési engedély kézhezvételétől számított 3 napon belül átadja azt az eljáró ügyvéd részére.
Az eladó egyszemélyes tagja a Reconcept Turn-Around Property I. Ingatlanalapnak, az adásvételi
szerződés hatályosságához az Ingatlanalap letétkezelőjének (ERSTE Bank Fiungary Zrt.) a Ptk. 6:118 §
(1) bekezdése szerinti jóváhagyása szükséges, amely a szerződésre záradékként került rávezetésre
Budapesten, 2022. július 22. napján, amely nap az adásvételi szerződés hatálybalépésének napja.
A szerződésben foglaltak alapján a vevő 49.575.000.- Ft összegű foglalót a jóváhagyási záradékkal
ellátott adásvételi szerződés példányainak átvételétől számított 5 napon belül fizet(ett) meg az eladó
részére.
A vételár fennmaradó részét, 280.925.000.- Ft összeget a vevő az adásvételi szerződés hatálybalépését
követően 2022. december 31. napjáig fizeti meg az eladó részére.
A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül adja a vevők birtokába.
Az Ingatlanok 2022. szeptember 6. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatán a VIA PANNÓNIA Menedzsment és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vevő
tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme széljegyen szerepel.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlanok tekintetében az Önkormányzatot, mint a társasházban lévő
külön tulajdonban álló társasházi albetét (7547/0/A/21 hrsz) tulajdonosát a társasházakról szóló 2003.
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évi CXXXIII. törvény 5. § (3) bekezdése és a társasház Budapesten, 1998. június 19. napján kelt
Társasházi alapító okirat V. fejezet 9. bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 20. § (3) bekezdése alapján üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről
- ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a
Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1016 Budapest, Mészáros utca 15-17. -1 emelet ajtó G/10, -1 emelet ajtó G/12, -1 emelet ajtó G/13,
-1 emelet ajtó G/14, földszint ajtó 1/1., földszint ajtó E/2, magasföldszint ajtó 1/4. szám alatti
ingatlanokon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 20. § (3) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a Budapest I. kerület, Mészáros
utca 15-17. szám alatti (hrsz. 7547) Társasház hatályos társasházi alapító okirata alapján fennálló
elővásárlási jogával az Ardmair Property Kft. eladó, valamint VIA PANNÓNIA Menedzsment és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vevő között 2022. július 20. napján az eladó tulajdonában
álló Budapest I. kerület, belterület
- 7547/0/A/12 hrsz-ú, 70 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/10 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 68/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/14 hrsz-ú, 12 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/12 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10.000 tulajdoni illetőség 1/1arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/15 hrsz-ú, 311 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. - 1. emelet ajtó: G/13 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
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az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 302/10.000 tulajdoni illetőség 8/17 tulajdoni
hányadából 4/17 arányú tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/16 hrsz-ú, 12 m2 alapterületű, „garázs" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17.-1. emelet ajtó: G/14 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és
az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/19 hrsz-ú, 234 m2 alapterületű, „iroda" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. földszint ajtó: l/l. „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan és az
ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 227/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/20 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, „egyéb helyiség" megnevezésű, 1016 Budapest, I.
kerület Mészáros utca 15-17. földszint ajtó: E/2 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan
és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 38/10.000 tulajdoni illetőség 1/1 arányú
tulajdoni hányada,
- 7547/0/A/23 hrsz-ú, 264 m2 alapterületű, „iroda" megnevezésű, 1016 Budapest, I. kerület
Mészáros utca 15-17. magasföldszint ajtó: I/4 „felülvizsgálat alatt" cím alatt található ingatlan
és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 257/10.000 tulajdoni illetőség 1 /1 arányú
tulajdoni hányada
ingatlanok értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt
feltételek mellett mindösszesen 330.500.000.- Ft + ÁFA összegű vételáron.
Határidő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Jurányi Erika eladó és Azpiazu Alvarez Jonathan vevő képviseletében Dr. Bene András ügyvéd 2022.
június 17. napján érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási
jognyilatkozat megtételére 30 napos határidőt szabott. 2022. június 30. napján kelt levelünkkel
tájékoztattuk a jogi képviselőt arról, hogy a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, a
felhívásban szereplő határidő a soron következő képviselő-testületi ülésig meghosszabbodik.
Dr. Bene András ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta ajurányi Erika
eladó és Azpiazu Alvarez Jonathan vevő között 2022. június 14. napján az eladó 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 14405/0/A/14 hrsz-ú, 1011 Budapest, Fő utca 7. 1.
emelet 4. szám alatt található, 66 m2 alapterületű, 2 és fél szobás, „lakás" megnevezésű ingatlan és az
ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 229/10000 tulajdoni illetőség (a továbbiakban: Ingatlan)
értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 117.000.000.- Ft (1.772.727.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevő 2022. június 7. napján eladó részére készpénzben megfizetett
1.000.000.-Ft foglalót.
A szerződésben foglaltak alapján a vevő további 10.700.000.- Ft összegű foglalót és 46.800.000.- Ft
összegű vételárrészletet az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizet(ett) meg az eladó részére.
A vételár fennmaradó részét, 58.500.000.- Ft összeget a vevő az adásvételi szerződés aláírásától
számított 120 napon belül, de legkésőbb 2022 október 14. napjáig fizeti meg az eladó részére.

A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
megfizetésével egyidejűleg adja a vevő birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 6. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatán Azpiazu Alvarez Jonathan vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme széljegyen szerepel.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló Budapest I. kerület, belterület 14405 hrsz-ú
társasházi ingatlan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes
Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében első
helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi
önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és átruházásáról a
Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő utca 7.1. em. 4. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján
2

úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával Jurányi Erika eladó
és Azpiazu Alvarez Jonathan vevő között az eladó 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület,
belterület 14405/0/A/14 hrsz-ú, természetben 1011 Budapest, Fő utca 7. 1. emelet 4. szám alatt
található, 66 m2 alapterületű, 2 és fél szobás „lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös
tulajdonból hozzá tartozó 229/10.000 tulajdoni illetőség értékesítése tárgyában 2022. június 14.
napján kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 117.000.000.- Ft
összegű vételáron.
Flatáridő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember „
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1. Előterjesztés* 16
Tisztelt Képviselő-testület!
Borók László eladó, valamint Szabó Andrea Judit és Dr. Németh Bertalan Tamás vevők képviseletében
Veresné Dr. Kispál Ágnes ügyvéd 2022. augusztus 23. napján érkezett levelében elővásárlási
jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban:
Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat megtételének határidejét 2022. szeptember
30. napjában jelölte meg.
Veresné Dr. Kispál Ágnes ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a
Borók László eladó, valamint Szabó Andreajudit és Dr. Németh Bertalan Tamás vevők 2022. augusztus
16. napján az eladó 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7084/0/A/11 hrsz-ú,
1013 Budapest, Pauler utca 16. 2. emelet 5. szám alatt található, 94 m2 alapterületű, három szobás
„lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 1306/10000
tulajdoni illetőség (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi
szerződés, a 1013 Budapest, Pauler utca 16. szám alatti társasház Budapesten, 1995. november 30.
napján kelt Társasházi alapító okirat I. számú módosítás másolati példányát.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlanok tekintetében az Önkormányzatot, mint a társasházban lévő
külön tulajdonban álló társasházi albetét tulajdonosát a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
5. § (3) bekezdése és a Társasház Budapesten, 1995. november 30. napján kelt társasházi alapító
okiratának I. számú módosítása V. fejezet 2. § 2. pontja alapján elővásárlási jog illeti meg.

A társasházban az Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest I. kerület, belterület 7084/0/A/8 helyrajzi
számú, 1013 Budapest, Pauler utca 16.1. emelet 3/A szám alatti ingatlan.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 89.000.000.- Ft (946.809.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevők az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az eladó részére
készpénzben megfizettek 5.000.000.- Ft foglalót.
Az adásvételi szerződés és a tulajdoni lap másolat szerint az Ingatlant 10.000.000.- Ft és járulékai
erejéig, a jogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalommal egyetemben, önálló jelzálogjog terheli,
melynek jogosultja a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. Az eladó a szerződésben vállalta, hogy
2022. október 31. napjáig megfizeti a hátralékos jelzálogtartozást és ezzel egyidejűleg a vállalt
határidőben az Ingatlant tehermentesíti.
A szerződésben foglaltak alapján a vevők további 65.000.000.- Ft összegű vételárrészt a teher az
Ingatlanról történő tehermentesítésétől számított 10 munkanapon belül fizetnek meg az eladó részére.
A fennmaradó 19.000.000.- Ft összegű vételárrészt a vevők az Ingatlan üres, beköltözhető állapotának
bemutatását követően fizetnek meg az eladó részére.
A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó az Ingatlant a vételár teljes
megfizetésével egyidejűleg adja a vevők birtokába.
Az Ingatlan 2022. szeptember 6. napján a TAKARNET rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap
másolatén Szabó Andrea Judit és Dr. Németh Bertalan Tamás vevők tulajdonjog bejegyzés iránti
kérelme széljegyen szerepel.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 20. § (3) bekezdése alapján üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről
- ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a
Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslatnak költségvetési vonzata nincs.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

(1)

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
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2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Pauler utca 16.2. emelet 5. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 20. § (3) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a Budapest I. kerület Pauler utca
16. szám alatti (hrsz. 7084) Társasház Budapesten, 1995. november 30. napján kelt társasházi alapító
okiratának I. számú módosítása V. fejezet 2. § 2. pontja alapján fennálló elővásárlási jogával a Borók
László eladó, valamint Szabó Andreajudit és Dr. Németh Bertalan Tamás vevők 2022. augusztus 16.
napján az eladó 1 /I arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7084/0/A/11 hrsz-ú, 1013
Budapest, Pauler utca 16. 2. emelet 5. szám alatt található, 94 m2 alapterületű, 3 szobás „lakás”
megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 1306/10000 tulajdoni
illetőség értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek
mellett, 89.000.000.- Ft összegű vételáron.
Határidő: 2022. október 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember „
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1. Előterjesztés* 1
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a 1015
Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 14126/3 helyrajzi számú, „kivett
lakóház, udvar" megnevezésű, 1086 m2 földterületű vegyes tulajdonú Társasházban 1 db öröklakás és
1 db nem lakás céljára szolgáló helyiség (üzlethelyiség) - a Budapest I. kerület, belterület 14126/3/A/1
és 14126/3/A/20 hrsz-ú albetétek valamint a közös tulajdonból az azokhoz tartozó mindösszesen
831/10.000 (8,31%) eszmei tulajdoni hányad.
A1015 Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 14126/3 helyrajzi számú
épület városképi, építészeti, iparművészeti értékeit tekintve és a Miniszterelnökség Építészeti,
Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemléki
jelentőségű terület, műemléki környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely,
valamint világörökség jogi jellegű terület.
A Társasház osztatlan közös tulajdonában áll az Alapító Okirat II. fejezetében XIII. számmal jelölt,
mindösszesen 485 m2 alapterületű, használaton kívüli Padlástér.
A Padlástér tényleges alapterülete földmérő által készített változási vázrajz (1. számú melléklet) szerint
az Alapító Okiratban szereplő területnagyságnak megfelelő 485 m2, ezt megerősíti az IR000111176/2019 iratazonosítószámon, 2019. március 21-én a Budapest Főváros I. Kerület Budavári

Önkormányzat Jegyzője által kiadott Hatósági bizonyítvány (2. számú melléklet), a Padlástér
tulajdonjoga ennek megfelelően kerül átruházásra.
A Társasház épülete az 1890-es évek végén épült, majd a II. világháború során komoly károsodásokat
szenvedett (tetőszerkezet és Batthyány utca - Gyorskocsi utca sarokra eső épületrész). A károsodások
helyreállítása során mind a tetőszerkezet vonatkozásában, mind a 3. emeleti felső födém
(padlásfödém) vonatkozásában szükségmegoldásokat is alkalmaztak, a létrehozott (javított) tető és
padlásfödém szerkezet műszaki állapota egyrészről vegyes, másrészről leromlott, elhasználódott
állapotú.
A Társasház épületén az elmúlt évtizedek során felújítás nem valósult meg, az 1990-es éveket
megelőzően az elvárható állagmegóvás is részlegesen, elhanyagoltan valósult meg.
A Társasháznak felújításra fordítható pénzeszköze nincs, az elmúlt évtizedek során a tulajdonosi
közösség által fizetett közös költség a részleges állag fenntartást sem igazán fedezte.
A fentiek okán a Társasház közgyűlése határozatot hozott és megbízta a Közös képviselőt, illetve a
társasházi tulajdonosokból szerveződött Eseti bizottságot, hogy keressen módot a Társasház
Padlásterének értékesítésére és az értékesítésből származó bevételből szervezze meg a Társasház
épületének osztatlan közös tulajdonát képező épületrészek felújítását.
Az előkészítő munkálatok eredményesek voltak és több éves egyeztetés, versenyeztetés és műszaki
előkészítést követően előzetes megállapodás jött létre a TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság Vevővel, mint ingatlan fejlesztésben érdekelt és jártas Beruházóval.
A Vevő ajánlata az alábbi volt:
- megvásárolja a Társasház Padlásterét abból a célból, hogy
-

saját érdekkörében 7 darab új társasházi lakást építsen a Padlástér alapterületének
felhasználásával,

-

egyúttal vállalta, hogy elvégzi a Társasház osztatlan közös tulajdonát képező épületrészek
Társasház által előzetesen egyeztetett és ismertetett műszaki tartalom szerinti felújítását.

A Társasház Közös képviselője, illetve az előkészítést végző társasházi tulajdonosokból álló bizottság
mindezt előnyösnek, a Társasház érdekei szerint valónak ítélte meg, ezért társasházi közgyűlésen az
alábbi határozatokat terjesztette elő, mely határozatokat a Társasház közgyűlése támogatólag
megszavazott:

-

Budapest, I. kerület 14126/3 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest, I. kerület Batthyány
utca 2. szám alatti Társasház Padlástere, mely az Alapító Okiratban a II. fejezet XIII. szám alatt
jelölt 485 m2 alapterületű társasházi osztatlan közös tulajdonában álló Padlástér ingatlan,
kerüljön önálló tulajdoni lapra;
az immár önálló tulajdoni egységként értelmezett Padlástér területet a Társasház, formailag az
Eladók értékesítsék a Vevő részére, amennyiben a Vevő a vételár megfizetésén túl vállalja a
korábban egyeztetett, Társasház osztatlan közös tulajdonú épületrészeinek felújítását célzó
építészeti program megvalósítását;
egyúttal a Társasház közgyűlése határozatot hozott, melyet a Társasház tulajdonosai magukra
nézve kötelezőnek fogadtak el, hogy a Padlástér értékesítésének ellenértékét a Vevő a
Társasház részére fizesse meg, azzal a kitétellel, hogy a Társasház az így befolyt pénzből köteles
a Társasházi osztatlan közös tulajdonú épületrészeket felújítani és ezen felújítás (építészeti
program) megvalósítására a Társasház köteles a jelen szerződésben Vevőként szereplő
gazdasági társasággal Vállalkozási szerződést kötni.

A Társasház, mint Megrendelő és a Vevő mint, Vállalkozó között megkötendő építés kivitelezési
Vállalkozási szerződés előfeltétele az Ingatlan adásvételi szerződés létrejötte, azonban a Társasház, az
Eladók és a Vevő kölcsönös érdeke, hogy az említett Vállalkozási szerződés létrejöjjön, ezért a Vevő, az
Adásvételi szerződés létrejöttét megelőzően már, mint Vállalkozó a kivitelezési Vállalkozási szerződést
aláírta.
Az Eladók részére megküldésre került a Padlástér értékesítéséről szóló Ingatlan adásvételi szerződés
és a Társasház osztatlan közös tulajdoni részeinek felújítását célzó Vállalkozási szerződés.
A Társasház közgyűlésén ismertetésre került, hogy a Társasház az osztatlan közös tulajdonú részek
felújítását bizonyos munkanemek esetében a Társasház önmaga célszerűbben, hatékonyabban tudja
szervezni, mint a Vevő gazdasági társaság, mint építési vállalkozó, ezért ezen munkanemek nem a
Vevővel, mint vállalkozóval lesznek leszerződve, hanem a Társasház Közös képviselője szervezi a
munkákat, melyek vonatkozásában önálló társasházi közgyűlési határozatok születnek az Adásvételi
szerződés létrejöttét követően, tekintve, hogy az Adásvételi szerződésből eredeztethető vételár tud
fedezetül szolgálni az amúgy kisebb volumenű építési, szerelési és szakértői feladatokhoz.
A Vevő, mint ingatlanfejlesztési vállalkozó 2019. február 13. napján a meglévő földszint + 3 emeletes
társasház tetőterének beépítésével 7 db új lakás kialakítására építési engedélyt kapott, mely engedély
2019 május 31 -én véglegessé vált (3. számú melléklet).
A Padlástér várhatóan a 14126/3/A/31 helyrajzi szám alatti tulajdoni külön lapon kerül felvételre, a
közös tulajdonból hozzá tartozó 1939/10000 közös tulajdoni hányaddal együtt.
A Társasház képviseletében dr. Perczel Márta ügyvéd előzetes állásfoglalást kért az Önkormányzattól
az eladásra vonatkozóan, illetve tájékoztatást adott a projekt tervezett lépéseivel kapcsolatban.
2022. június. 29. napján megtartott társasházi közgyűlésen - a Közgyűlési jegyzőkönyv (4. számú
melléklet) értelmében - jóváhagyásra és elfogadásra kerültek a Padlástér értékesítésére, a társasházi
felújításra vonatkozó adásvételi és vállalkozási szerződések tervezetei, valamint a Padlástér
albetétesítésére vonatkozó Alapító okirat módosítás tervezete. Az Alapító Okirat módosításában a
Padlástér eladása mellett korábbi - az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat nem érintő,
tulajdonostársak egymás közötti - adásvétel- és annak következtében módosuló lakás-alapterület
változás okán (14126/3/A/24 és 14126/3/A/25 helyrajzi számok) bekövetkező változások is átvezetésre
kerülnek. Javításra kerül továbbá az Alapító Okirat II. fejezetében a közös tulajdonú ingatlanrészek I.
pontja, tekintettel arra, hogy a Budapest I. kerület, belterület 14126/3 helyrajzi számú, „kivett lakóház,
udvar" megnevezésű Ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti területe 1086 m2, az Alapító Okiratban a
telek mérete tévesen szerepel. 5 fő meghatalmazott kijelölésére és megválasztására került sor a
Padlástér értékesítésével és a társasházi felújítással kapcsolatos valamennyi szükséges jognyilatkozat
aláírása és megtétele érdekében.
A Társasház a Padlástér forgalmi értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kért fel. Tóth
Irén ingatlanvagyon értékelő szakértő a 2022. május 10. napján készített - és 2022. szeptember 7.
napján aktualizált - szakvéleményében (5. számú melléklet) a Padlástér értékét bruttó 123.400.000.- Ft
összegben állapította meg.

A felek a Padlástér vételárát bruttó 150.000.000,- Ft (továbbiakban: Vételár) összegben határozták meg.
A Padlástér megvásárlásával a Vevő vállalja a megvásárlásra kerülő Padlástér beépítését, továbbá azt,
hogy az építési munkák befejezését követőn használatbavételi engedélyt szerez.
A Vételár összegéből a Vevő 100.000.000,- Ft összeget teljesít ügyvédi letéti számlára, 12.465.000.- Ft
összeget teljesít az

Önkormányzat szémlaszámára

és

37.535.000,-

Ft összeget a Társasház

számlaszámára banki átutalással. Az Önkormányzatot a 831/10.000 eszmei tulajdoni hányada alapján
megillető vételár-részeket a Vevő közvetlenül az Önkormányzat részére vételár jogcímen fizeti meg azt
követően 6 (hat) hónapon belül, hogy a földhivatali változásbejegyzéshez szükséges valamennyi aláírás
megvalósult és rendelkezésre állnak azon iratok, amelyek a Földhivatalhoz benyújthatók és lehetővé
teszik a Vevő tulajdonszerzését.

A Társasház 2022/6. (06.29.) számú közgyűlési határozatban rendelkezett arról, hogy a társasházi
közös területek értékesítése kapcsán a tulajdonostársak nem mint társasházközösség adóznak, az
egyes tulajdonosok a befolyt vételár alapján számított és fizetendő adó összegét önálló adóalanyként
teljesítik. Az Önkormányzat részére kifizetésre kerülő vételárrész, mindösszesen 12.465.000.- Ft összeg
után az Önkormányzat által befizetendő adó összege 467.437,- Ft.

A közös tulajdonú Padlástér értékesítésével az Önkormányzat tulajdonrésze a társasházi közös
tulajdonból 831/10.000 (8,31%) eszmei tulajdoni hányadról 671/10.000 (6,71%) eszmei tulajdoni
hányadra módosul.

A Társasház az osztatlan közös tulajdonban álló Padlástér értékesítéséből befolyt vételárat az alábbi
felújítási munkálatok elvégzésére kívánja fordítani:
-

padlásfödém megerősítése (vendégfödém elkészítése);

-

tetőszerkezet felújítása, beleértve új héjalás kialakítását, műszaki okokból egy vasbeton
tartószerkezet készül;

-

épület homlokzatainak (utcai, udvari, tűzfal, stb.) felújítása;

-

főlépcsőház felújítása, továbbépítése a 4. szintig, továbbá egy személyfelvonó létesítése;

-

épületgépészeti fő- és alapvezetékek felújítása, pince és földszinti részeken, az egyeztetett
épületgépészeti tervek szerint új felszálló ágak kialakítása;

-

amennyiben szükséges, akkor közterületek, szomszédos épületek ideiglenes fedése, dúcolása,
megtámasztása, megerősítése, megbontása és visszaépítése, szennyeződés elleni védelme,
elkerítése, közmű áthidalások, közmű kiváltások és bármilyen olyan feladat elvégzése, amely
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges;

-

esetlegesen jelentkező állagmegóvási feladatok;

-

valamennyi tervezési, engedélyeztetési dokumentáció elkészítése és folyamatok bonyolítása,
engedélyek, jóváhagyások megszerzése beleértve, de nem kizárólagosan bármely jogszabály,
hatósági

vagy

bírósági

határozat,

előírás

által

a

Vállalkozási

szerződés

teljesítésével

kapcsolatban megállapított, vagya későbbiekben megállapításra kerülő bármely kötelezettség,
feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges,

hogy a Vállalkozási

szerződés jogszerűen

teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat a
Társashzat vagy a Vállalkozót nevezi meg a kötelezettség címzettjeként;
-

valamennyi, a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos összes organizációs
feladat, így különösen a szükséges hatósági engedély beszerzése, jogszabályi feltételek
megteremtése, a közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, esetlegesen az
organizáció

végrehajtásához

szükséges

forgalomtechnikai

terv

elkészítése

és

engedélyeztetése, amennyiben a teljesítéshez szükséges, a zaj ki bocsátási határérték alóli
felmentés kérelmezése és megszerzése.

A Társasház a Vállalkozóval a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal Vállalkozási szerződést köt,
amely szerződés alapján a Felek egyösszegű átalány árban állapodnak meg, melynek mértéke bruttó
100.000.000,- Ft. A megjelölt díj az anyag és munkadíjat is magában foglalja, a Vállalkozó további díj-,
költség vagy egyéb igényeket semmilyen jogcímen a megrendelő Társasházzal szemben nem
érvényesíthet. A költségek magukban foglalják a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozók
szerződésükben meghatározott (az alvállalkozók minden költségét magába foglaló) vállalkozói díját.
A Vállalkozási szerződés értelmében a

Felek 2025. június 30.

napját jelölték meg általános

véghatáridőként, mely véghatáridőre a létrehozott új tetőtéri lakások használatbavételi engedélyezési
kérelme

legalább

benyújtásra

kerül,

továbbá

valamennyi

építési,

szerelési,

végtakarítási,

területrendezési stb. tevékenység elkészül és a társasház-épület, udvari területeken, a társasház körüli
közterületen építési, szerelési tevékenység már nem folyik, oda nem illő anyagok nincsenek tárolva, a
területek tiszták, rendezettek.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatra jutó vételár-rész az értékesítés során az Önkormányzat
részére kifizetésre kerül, így amennyiben a felújítási munkálatokról és azok tényleges összegéről a
közgyűlési döntés megszületik, úgy az Önkormányzat számára célbefizetés kerül majd előírásra.

Az előterjesztés 6. számú melléklete az Adásvételi szerződés, 7. számú melléklete a Vállalkozási
szerződés, 8. számú melléklete az Alapító Okiratot Módosító Okiratot és 9. számú melléklete az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítás.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján társasházi közös tulajdon esetében, amennyiben a
vagyontárgy értéke a 20 millió forintot meghaladja, a Képviselő-testület dönt.

Tájékoztatom

a Tisztelt

Képviselő-testületet,

hogy a

döntésnek

költségvetési vonzata

van,

a

cél befizetések fedezete a vételár Önkormányzatra eső része.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem

a T.

Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására

és az alábbi

döntési javaslat

elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2022. (____) önkormányzati határozata
a 1015 Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti Társasház közös tulajdonban álló Padlásterének
értékesítéséről

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
20. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 831/10.000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a
1015 Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, a
Társasházi az Alapító Okirat II. fejezetében XIII. számmal jelölt, mindösszesen 485 m1
2 3alapterületű,
456789
használaton kívüli Padlástér TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136
Budapest, Hollán Ernő u. 9. 5. em. 6., Cg.01-09-304515, képviseli: dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető)
vevő részére bruttó 150.000.000,- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint összegű vételár mellett
történő értékesítéséhez, az értékesítés tárgyában kötendő adásvételi szerződéshez és az Alapító Okirat
módosításához, azzal, hogy annak költségei a Társasházat terhelik és az Önkormányzat nem vállal
szavatosságot a tulajdonváltozás és az Alapító Okirat módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért.

A

Képviselő-testület

képviseletében,

annak

egyúttal

felhatalmazza

831/10,000 tulajdoni

a

Polgármestert

hányada

arra,

arányában

hogy

az

az Adásvételi

Önkormányzat
szerződést,

a

Vállalkozási szerződést, az Alapító Okiratot Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító

Okirat

módosítást,

a jelen

előterjesztéshez

mellékelt

képviseletében aláírja.

Határidő: 2022. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember

3. MELLÉKLETEKI
1. számú melléklet - Változási vázrajz
2. számú melléklet - Hatósági bizonyítvány
3. melléklet - Építési engedély
4. melléklet - Közgyűlési jegyzőkönyv
5. melléklet - Értékbecslői szakvélemény és annak aktualizálása
6. melléklet - Adásvételi szerződés (tervezet)
7. melléklet - Vállalkozási szerződés (tervezet)
8. melléklet - Alapító Okiratot Módosító Okirat (tervezet)
9. melléklet - Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat (tervezet)

tartalommal

az

Önkormányzat

Budapest I. kér.

Dobosy Gábor
2831 Tóján, Cserkész utca 27.
Tel.: (20) 9178 480
Munka száma; 2018-51

belterület
Adatszolg. ikt.sz.: 7206/2138/2020

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

BFKH Földhivatali Főosztály
Budapest X). Budafoki út 69.
Dátum: 2020. Júnlua 18.

a 14126/3 helyrajzi számú földrészleten lévO épület társasház alapító okirat
módosításához
Budapest, I. kér. Batthyány utca 2.
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Budapest Főváros I. Kerület
Budavári Önkormányzat Jegyzője

1014 Budapest I. kerület, Kapisztrántérl.* telefon +3614583000
e-mail:epites@budavar.hu* webcínrwww.budavar.hu
Tárgy:

1015 Budapest I. kerület, Batthyány utca 2.
hrsz.: 14126/3
Hatósági bizonyítvány
Hatósági bizonyítvány (általános)

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):
201900016422
Iratazonosító:
IR-000111176/2019
Iktatószám:
BDV/8515-3/2019
Ügyintéző:
Madari Zsuzsanna
Elérhetősége:
+361458301
+3614583069, madari.zsuzsanna@budavar.hu

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Dr. Hajósovics Krisztián (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 9.) kérelme alapján - az ügyben benyújtott iratok és
Dobosy Gábor földmérő mérnök (ig.szám: 6880) által készített 2018-51. munkaszámú változási vázrajz
figyelembevételével - igazolom, hogy a Budapest I. kerület Batthyány u. 2. szám, 14126/3 hrsz. alatti
ingatlanon álló társasházban, a változási vázrajz szerint új albetét keletkezik, ami a következő:

Padlástér, 14123/3/A/31 sz. albetét, hasznos alapterülete: 485,00 m2 (552,28 m2).
Ezen igazolást a fent nevezett kérelmére, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 95. §-a alapján az adott épület Alapító okirat módosításának ügyében, földhivatali
ügyintézéshez adtam ki.
Kérelmező az illetéket lerótta.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.
23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében biztosított építésügyi hatósági jogkörben jártam el.

Budapest, 2019. március 21.
dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző megbízásából
A kiadmány hiteléül:

Szeleczky Szilvia
irodavezető

Kapja:

1. dr. Hajósovics Krisztián -1136 Budapest, Hollán Ernő u. 9.
alapirat

2.
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BDV3476474

Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri AJL* T rvBDV3476474
íMűszaki Iroda
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.* Levélcím: 1250 Budapest, Pf.: 35.
Intemet-cím: www.budavar.hu

Szám.: BDV/ ^
/2019
Ügyintéző: Madari Zsuzsanna
Telefon: 458-3069

Tárgy:
Ingatlan címe: A öl S> &f>
Ügyfél neve: tfv.

Ak^Xi'b ^

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Budapest, 2019. ..ü.. hó ...(?.>nap,

Jelen vannak:

A hatóság részéről:

Az ügyfelek neve, lakcíme:

..?.Su75 AUU ft

Az eljáró hatóság ügyintézője a meghallgatott személyeket előzetesen figyelmeztette jogaira és
kötelezettségeire az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. § - 6. §
alapján.
5. § (1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
(2) A hatóság biztosítja az ügyfél, ...az ügyfél képviselője
számára, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
6. § (1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel
együttműködni.
(2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve
a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
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Építési engedély
Bp., I. kerület, Batthyány u. 2. sz. 14126/3 hrsz.
alatt ingatlanon meglévő földszint +3 emeletes
társasház tetőterének beépítésével 7 db új lakás
kialakításával kapcsolatos építési engedély
kérelmében
A Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: BFKH I. Kerületi Hivatala)
hatáskörében eljárva a tárgyi ingatlanra vonatkozó közigazgatási hatósági ügyben eljárva az alábbi döntést
hozom.
HATÁROZAT

A Tectum Ingatlanfejlesztő Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő utca S. szám 5. em. 6., képviseli: dr. Hajósovics
Krisztián, a továbbiakban Építtető) által a Budapest I. kerület, Batthyány utca 2. sz. 14126/3 hrsz. alatt
ingatlanon tervezett Rohoska Csaba (jogosultsági szám: é/1 01-6468) által 201 S.decemherében keltezett
tervdokumentáció alapján a meglévő földszint+ 3 emeletes társasház tetőterének beépítésével 7 db új lakás
kialakítására

az építési engedélyt megadom.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019.
február 5-én kelt, 35110/261-1/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély
kiadásához kikötéssel hozzájárult, amely állásfoglalás rendelkező része szerint:
„A Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökség védelmi Osztály (1012
Budapest, Logodi u. 38-40.) megkeresése, valamint a Tectum Ingatlanfejlesztő Kft. (1136 Budapest, Hollán
Ernő u. 9. szám. 5. em. 6.. továbbiakban: Ügyfél) építtető kérelme alapján a 1015 Budapest, Batthyány u. 2.
szám, hrsz.: 14126/3 alatti ingatlanon meglévő földszint +3 emeletes társasház tetőterének beépítésével 7
db új lakás kialakításával kapcsolatos építési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi

feltételek kel Járulok hozzá:

Éplésűgyi és Örökségvédeliri Osztály
űmc 1012 Bp. Logodi u. 39-40., 1536 Bp. Pf.: 256.
Honlap: www .kormanvhh/atal.hu
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ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

1

A használatbavételi kérelemhez mellékelni kell a kivitelezői nyilatkozatokat, benne a beépítésre került
építési célú anyagok, késztermékek és berendezések terméktípusainak felsorolásával és beépítési
helyének megnevezésével.

2.

A betervezett épltményszerkezetek tűzvédelmi osztályának és tűzállósági teljesítményének teljesítenie

3.

A

kell a mértékadó kockázati osztályra meghatározott minimális követelményeket.
használatbavételi

kérelemhez

mellékelni

kell

az

építési

termékek

teljesítményét,

az

építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentációkat.
4.

A használatbavételi kérelemhez melékelni keli a vonatkozó rendeletben meghatározott kivitelezési
tűzvédelmi dokumentáció munkarészt. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot,
tényt, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció részek elhagyhatóak.

5.

A használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezéseket megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni
kell a létesítéskor hatályban lévő szabvány alapján. A használatbavételi kérelemhez mellékelni kell
felülvizsgálatról készült dokumentációt.

6.

A tűzvédelmi szakvzsgához kötött kivtelezési tevékenységeket
szakvizsga

bizonyítvánnyal

kell

rendelkeznie. A

végző személyeknek tűzvédelmi

használatbavételi

kérelemhez

mellékelni

kell

a

tűzvédelmi szakvzsga bizonyítványokat, valamint a szakági tevékenységekhez kapcsolódó kivtelezői
nyilatkozatokat.
7.

Az építmény villámcsapások hatásaival szembeni védelmét az emberi élet elvesztésének kockázata
szempontjából kell biztosítani, amely megfelelőségét igazoló dokumentációkat a használatbavételi
kérelemhez mellékelni kell.

3.

A használatbavételi kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fel évvel készült, a
legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett mérésről felvett - 3000 l/min - vízhozam mérési
jegyzőkönyvet. A mérést az épület 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell
elvégezni.

9.

A

fali

tűzcsapok

telepítési

helyét

a

Fővárosi

Katasztrófevédelmi

Igazgatóság

Észak-budai

Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, a kiviteli tervek készítése során egyeztetni kell.
10.

A fali tűzcsapok használatbavétele előtt a kivitelező köteles nyomáspróbát ás teljesítménymérést - az
egyidejűség figyelembevételével

végezni vagy

végeztetni és annak eredményét a tűzvédelmi

szakhatóság részére igazolni.
11.

A lépcsőházba tervezett hő- és füstelvezetés kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi

12.

A

etőírásoknak és műszaki követelményeknek.
használatbavételi

kérelemhez

mellékelni

kell

a hő- és

füstelvezetés

megfelelőségét

igazoló

dokumentációkat, kivitelezői nyilatkozatokat.
13.

Biztonsági világítást kell létesíteni az épütet menekülési útvonalán (lépcsőház).

14.

A használatbavételi kérelemhez mellékelni kell a biztonsági világításra vonatkozó szabványban foglalt

15.

Az épület menekülési útvonalán menekülési jeleket kell létesíteni.

16.

A szintszámot jelölni kell lépcsőház csatlakozó szintjén. A lépcsőház kijárat! szintjén lévő ajtónál jelölni

17.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtó(ka)t „ Tűzszakaszhatári Az ajtó önműködő csukóőését biztosítani

18.

A közművek föelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

értékek megfelelősségét igazoló mérési jegyzőkönyvet.

kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

ke//, "felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

19. Az

E

és

I

tűzállósági

teljesítménnyel

rendelkező,

helyiségek

közötti

építmény szerkezetek

átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az
átvezetéssel

érintett építményszerkezet mindkét oldalán,

a

villamos

és gépészeti aknák belső

felületének kivételével. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kall az alkalmazott lezárás:
- megnevezését,
-tűzvédelmi jellemzőit,
- megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,
- kivitelezését végző vállalkozás nevét,

Épftásligyi és Öröfcségvédelrri Osztály
Qm: 1012 Bp. Logodi u. 38-40., 1536 Bp. Pf.: 256.
Honlap:

www.kornranvhivatal.hu
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- kivitelezésének dátumát és
- megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.
A szakhatósági állásfoglalás önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg."

Budapest Főváros I. Kerület Budavári önkormányzatának Polgármestere által 2017. augusztus 30-án
kiadott BDV/15788-5/2017. számú településképi véleményezési eljárásában az alábbiakról
rendelkezik:
„Dr. Hajósovics Krisztián (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 9.) építtető kérelmére a benyújtott - dr. Rohoska
Csaba építész tervező (jogosultság száma: É1-02-0621} által • 2017. júniusában készített tervek és 2017.
augusztusában kelt műszaki leírás alapján a 1015 Budapest, Batthyány utca 2. sz. 14126/3 hrsz. alatti
lakóépület tetőszinti átépítését és bővítését 7 db új lakással, az épület tetőzetének és homlokzatinak
felújításával az alábbiak szerint telepűlésképi szempontból engedélyezésre
javasolom:
A 7db új lakáshoz szükséges patkolóhelyek megváltásáról legkésőbb a használatbevéieiig gondoskodni kell.
Ezen vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés
keretében vitatható, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközőkról,

valamint

egyes

településrendezési

sajátos jogintézmények

fői

szóló

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) 22. § (8) bekezdése
értelmében. B

Az engedélynekaJtövetkazó feltételei vannak:
o Műszaki biztonsági szempontból
•

Főosztályomat a létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása során műszaki biztonsági
szakkérdésben meg kell keresni.
Az új felvonó berendezés használatbavételi dokumentációjához csatolni kell a Felvonó rendelet
szerinti használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.

•
»

o

A felvonó használatbavételi dokumentációjához csatolni kell a berendezés karbantartására kötött
érvényes karbantartási-, javítási szerződés másolatát.

Kulturális örökségvédelmi (régészeti) szempontból:
• Az épület homlokzatának színezését (fal, tagozatok, nyílászárók, fémszerkezetek) felhordott
színminták alapján, az örökségvédelmi hatóság bevonásával kell véglegesíteni.

A használatbavételi engedély megkéréséig a 7 db parkoló megváltásának megtörténtét Igazolni kelt
Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számítolt három Ma

tályos

Ha az engedély hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyit?sával igazoltan megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek
használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia.
Az építési engedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott
feltételek teljesülése esetén hosszabbítja meg.

Építésügyi és örékségvédelmi Osztály
Ctm: 1012 Bp. Logodi u. 38-40,, 1536 Bp. Pf.: 256.
Honlap: www .kormanvhtvatal.hu

Az engedély meghosszabbításával kapcsolatban az építésügyi és építési felügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 312/2012. R.) 52. §. (4), (6) és (8) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:
„(4) Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, a (6) bekezdésben
foglalt feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg
aj az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint
b) megkezdett építési tevékenység esetén.
(6) Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt
a) a (4) bekezdés a) pontja, és az (5) bekezdés szerinti esetben akkor hosszabbítja meg, ha az
engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok
aa) nem változtak meg, vagy
ab) megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti,
akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények - kivéve, ha azok tartalma építési
engedélyhez kötött építési tevékenységet érint - az engedély feltételeként előírva teljesíthetők,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre
vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha
ba) az engedélyezett építési tevékenység - a bontás kivételével - legalább tartószerkezet kész, vagy azt
meghaladó állapotban van, és
bbjao. elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos, és
be) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési
dokumentáció legfeljebb tíz éven belül készült, és
bd) a 2016. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, nem közel nulla vagy
annál kedvezőbb energiaigényű épület esetén a meghosszabbított hatály határnapja nem haladja
meg a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott határnapot, vagy
óé) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot.
(8) Ha az építtető az építési engedély hatályénak meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az engedély
hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, illetve
használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó - engedélyhez kötött - építési
tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt
engedélykérelmet a benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.’1
Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a jogerős
építési engedély hatályának meghosszabbítását kérheti.
Építtető az eljárási illetéket megfizette, az eljárás olyan (egyéb) költség nem merült fel, melynek viseléséről
jelen döntésben rendelkeznem kellene.
Az engedélyezett tervdokumentáció a BFKH I. Kerületi Hivatalában, elme: 1012 Budapest, Logodi u. 38-40.
sz. alatt, előre egyeztetett Időpontban megtekinthető,

illetve az ÉTDR-ben megtekinthető az érintettek

részére.

Határozatom ellen - a közléstől számított 15 napon belül - 30.000,- Ft-os eljárási illeték megfizetésének
ellenében a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökség védelmi, Hatósági, Oktatást és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztálynak (1056 Budapest Váci u. 62-64., 1364 Budapest,
Pf. 234.) címzett, postai úton a BFKH I. Kerületi Hivatala címére feladva, papír alapon a BFKH I. Kerületi
Hivatalának ügyfélfogadásán (1012 Budapest, Logodi u. 38-40.), integrált ügyfélszolgálaton, vagy Építésügyi

Építésügyi és

Örökségvédelmi Osztály
Orv 1012 Bp. Logodi u. 38-40., 1533 Bp. Rí.: 256.
Honlap: www.tormanvhiyatal.hu
4

Szolgáltatási Pontnál előterjesztett, amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre,
úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül fellebbezéssel tehet élni.
Az ÉTDR rendszerben a fellebbezést az Ügyfel közvetlenül töltheti fel az ÉTDR rendszerbe, vagy BFKH l.
Kerületi Hivatala ügyfélszolgálati irodáján, vagy integrált ügyfélszolgálatokon személyesen megjelenve teheti
meg.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre tehet hivatkozni.

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági eljárások tekintetében az eljárási illetékeket
készpénz átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy átutalási megbízással Budapest Főváros
Kormányhivatala előirányzat-felhasználási keret számlájára 10023002-00299592, vagy - ha erre lehetőség
van - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül (az ÉTDR rendszeren keresztül ÉFP) kell
a Magyar Államkincstár Illetékességi számlájára 10032000-01012107
befizetni. Az befizetett illeték
megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.
A jogorvoslati kéretem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél a vonatkozó iratanyag az ÉTDR
rendszerben megtekinthető.
A jogorvoslati kérelmet elbíráló másodfokú hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást
vizsgálja, aminek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
A fellebbezés elektronikus úton benyújtható.
INDOKOLÁS

Építtető tárgyi ügyben ÉTDR felületén 2018. december 6-án kérelmet terjesztett elő Budapest Főváros I.
Kerület Budavári önkormányzat Jegyzőjéhez.
Budapest Főváros I. Kerület Budavári önkormányzat Jegyzője 2018. december 13-án kelt BDV/238113/2018. számú végzésével a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. §. (2) bekezdés f) pontja alapján további
ügyintézés céljából a kérelmet és annak mellékleteit áttette a BFKH I. Kerületi Hivatalához.
A BFKH I. Kerületi Hivatala 2018. december 12-én kelt BP-01/007/03035-2/201S. számú végzésével a
benyújtott kérelmet miután az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzott az
Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
Építtető meghatalmazottja 2019. január 9-én a kérelmét ismételten előterjesztette a korábbi tartalmi hiány
(eljárási illeték befizetésének igazolása) pótlása mellett.
Az Ákr. 46. §. (2) bekezdése alapján ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt tonnában Ismételten
előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor
előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell
számítani.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( a továbbiakban: Ákr.) 62. § a hatóság
köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
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A kérelmet ás mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:
A tárgyi építési területet magába foglaló területen a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
szóló 47/1996. (X.15.) Budapest Főváros Közgyűlésének Önkormányzati rendelete (a továbbiakban
BVKSZ), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998, (X 15.) Főv. Kgy. Rendeletének 1. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott keretszabályozási övezeteket és egyéb szabályozási elemeket
tartalmazó 1:4000 méretarányú térképe (a továbbiakban FSZKT), valamint, a Budavári Ónkormányzat
KépMseiő Testületé által Budapest I. Kerület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 16/2000. (Vili. 15.) Kt. sz.
rendelet (a továbbiakban KVÉSZ) a hatályos.
A KVÉSZ övezeti tervlapja szerint VK-V1-Z városközponti terület építési Övezetbe tartozik. Az ingatlan 36,
tömbben található. Az KVÉSZ 63 §-ban lévő 1. számú táblázat tartalmazza az övezet területén a telekre és
az építményekre vonatkozó jellemzőket. Az ingatlan világörökség területén, műemléki jelentőségű területen,
műemléki környezetben és kiemelten védett régészeti lelőhelyen helyezkedik el.
A tárgyi ingatlant az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( a
továbbiakban. Élv) 20. - 22. §-ában szabályozott változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom nem
terheli.
Az építésügyi és építésfelügyeieti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatóság
szolgáltatásról szótó 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban 312/2012. R.) 18. §. (1) bekezdései
szerint az engedélykérelem elbírálása sorén az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani,
valamint az építésügyi hatósági döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében az
építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeIL
A 2019. február 12-én megtartott helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy az ingatlanon található
épületek megegyeznek a tervdokumentációban ábrázoltakkal. Az ingatlanon jelenleg semmilyen építési és
bontási engedélyköteles tevékenységet nem végeznek.
A beadott dokumentumokat megvizsgálva megállapítottam, hogy kérelmező az építési kérelméhez a
szükséges 312/2012. R. 17. §-ban előirt tartalmú mellékleteket (a hiánypótlást követően) teljes körűen
benyújtotta.
Az építésügyi hatóság az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban szakhatósági állásfoglalást
igénylő kérdésekben csak az érdekelt szakhatóság hozzájárulásának figyelembevételével rendelkezhet.
A szakhatóságok állásfoglalását megkeresés útján az építésügyi hatóság szerzi be.
Az Ákr. 55. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„55. § (1) Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott
meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező
állásfoglalását kell beszereznie."
Az Ákr. 81. § (1) bekezdésének figyelembevételével a használatbavételi engedélyezési eljárásba bevont
szakhatóságok állásfoglalásának indokolása a következő:
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A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019.
február 5-én kelt, 35110/261-1/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalásában az épftési engedély
kiadásához kikötéssel hozzájárult, amely állásfoglalás indokolási része szerint:
„Az Ügyfél kérelme alapján a 1015 Budapest, Batthyány u. 2. szám, hrsz.: 14126/3 alatti ingatlanon meglévő
földszint +3 emeletes társasház tetőterének beépítésével 7 db új lakás kialakításával kapcsolatos építési
engedélyezési ügyben a Budapest Főváros Kormányhivatala L Kerületi Hivatala Építésügyi és
örűkségvédelmi Osztály (1012 Budapest, Logodi u. 38-40.), mini engedélyező hatóság megkereste a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú
tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg.
ad./1. Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról és a
tűzoltóságról (továbbiakban: törvény) 21. § (6) bekezdése alapján.
ad./2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: QTSZ) 2.
melléklet 1. táblázata alapján.
ad./3, A törvény 13. § (1) és (4) bekezdései szerint, valamint az épftési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5, § (1) bekezdése értelmében.
ad./4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c)
pont 1. melléklet I. rész és II. rész 5 pont szerint.
ad,/5. A törvény 3/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban
meghatározott biztonsági szint elérhető tűzvédelmet érintő nemzeti szásvény betartásával. Az OT5Z I.
fejezet 1. § (2) bekezdése szerint Az MSZHD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6, rész;
Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006, módosítva) című szabvány 6.1 pontja alapján.
ad./6. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörükről, a tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.)
BM rendelet 1. melléklete értelmében.
ad./7. AzOTSZ 139. § (2) bekezdése, valamint a 140. § bekezdései alapján.
ad./8. Az OTSZ 270. § (1) bekezdése szerint.
ad./9. AzOTSZ 71. § szerint.
ad./10. Az OTSZ 80. § (3) bekezdés meghatározza,
ad./H-12. Az OTSZ X fejezet alapján, valamint az OTSZ I. fejezet 1. § (2) bekezdése szerint
ad./13. Az OTSZ 146. § (1) bekezdés f) pontja meghatározza.
ad./14. A törvény 3/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján, az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint
elérhető tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával. Az OTSZ I. fejezet 1. § (2) bekezdése szerint. A
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mérésre vonatkozó követelményeket az MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalék világítás
című szabvány határozza meg.
adj 15. Az OTSZ 146. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
ad./16. AzOTSZ 150. § meghatározza.
ad./17. AzOTSZ 15t. § (2) bekezdése értemében.
ad./18. Az OTSZ 148. § (4) bekezdése szerint.
ad./19. Az OTSZ 27. § (1) és (2) bekezdései meghatározzák.
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.
táblázat 16. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-e, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzatának Polgármestere által 2017. augusztus 30-án
kiadott BDV/15788-5/2017. számú telepűlésképi véleményét az alábbiakkal Indokolta:
„Dr. Hajósovics Krisztián (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 9.) építtető a tárgyi, 1015 Budapest, Batthyány
utca 2. sz. 14126/3 hrsz. alatti lakóépület tetöszinti bővítése, átépítése, felújítása ügyében településképi
vélemény iránti kérelmet nyújtott be Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteréhez.
szóló 27/2012. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet alapján a
kérelmezett épftési munka előzetesen településképi véleményhez is kötött.

A településképi véleményezési eljárúsiól

Véleményem meghozatalánál a 314/2012. (XI. 8.) Komi. rendelet 22. § (4) a) bekezdésben foglaltak alapján
a Budavári önkormányzat Tervtanácsának (a továbbiakban: Tervtanács) 2/2017. számú alábbi
állásfoglalását is figyelembe vettem:
Tervtanács előtt második alkalommai mutatták mbe a tervet. Először ismét Vadász Bence mondta el,
hogy milyen alapos munka eredménye a jelen terv és variációk. Oknrtay Miklós, mint a tervező műemléki

a megsemmisült saroktoronyrói nem
fénykép őrök ftette meg. A tervezett állapotot műemlékes

szekértője ecsetelte az épftéstőrténeti kutatás folyamatét, mely során
találtak korabeli terveket, csak két elmosódott

szemmel korrekt munkának káli, mivel az épület egyes megsemmisült elemeit (saroktorony, középrizaiit)
letisztult, minőségi megjelenésben hozta vissza a tervező.
A tervezői ismertetésben elhangzott, hogy a tűzfalak látványa a korábbi Tervtanács ajánlásai szerint
megváltozott és így sikerült a kémények látványát elrejteni, valamint a saroktorony kialak kására készük
három variáció.
A Ten/tanécs lényegében pozitívan fogadta az új tervet, különösen a végfalak igényes és egyedi kialak kása
aratott osztatlan sikert, mivel a szomszédos

műem/éképüfef miatt (ráépítés nem valószínű) nem várható a

végfalak takarása, pedig a mostan/ elhanyagolt állapot az egész budai látképet rontja.
Abban is egységes vélemény alakúk ki, hogy a Batthyány utca felőli középrizaiit ablaka aranytafanul nagy,
és esetleg több kisebb, az alsó homlokzatok nykásmémtéhez igazodó ablak tervezése javasok.
Építésügyi és Orokségvédebri Osztály
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Felmerült az is, hogy kedvezőbb megjelenést eredményezne, ha a Batthyány utca felőli tetósikú nyílások
inkább függőleges karakterűek lennének.
Néhány zsűritag szerint az alaprajzok még nem kellően kiérleltek.
A bemutatóit saroktorony variációk közül a többség az 1. jelű, a korabeli torony látványét visszaadó,
archaizáló megoldást támogatta, esetleg annak megfontolásával, hogy a torony kis mértékű magassági
megnyújtásával a tetőidom-torony metszés kedvezőbben alakulna, hiszen ez eredeti vfzcsendesíté tőrés a
mostani tetőn már nem látható, illetve kissé az új tetőidom geometriája átalakult
Összefoglalás: A Te/vfanács a bemutatott tervet - az elhangzott javaslatok átvezetésével - engedélyezésre
javasolta. “
A településképi véleményezésre benyújtott tervet a tervező a Tervtanácsi véleményben javasoltakat is
figyelembe véve dolgozta ki. A beruházással az épület homlokzatai és tetőzete is megújul, az épület
háborúban elpusztult saroktornya visszaállításra kerül, ezért a Tervtanácsi állásfoglalással egyetértve a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a tervet engedélyezésre javasoltam.
Az önálló jogorvoslatot a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése alapján zártam ki, e
jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Döntésemet az épített környezet alakításéról és védelméről szóló 1997, évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) A)
pontja, továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján alkotott 27/2012. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet által biztosított jogkörömben hoztam.'

Az engedély megadásánál a Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Főépítésze által 2019.
február 6-án kiadott BDV/3302-2/2019. számú az alábbitartalmű nyilatkozatot figyelembe vettem:
„Köszönettel vettem a tárgyi épület tetőtéibeépítésére vonatkozó 2018. decemberi terveket, a korábban
kiadott (BDV/15788-5/2017) településképi véleményhez tartozó tervekkel összevetve a mostaniakat,
kedvezőbbé vált az épület megjelenése, a Batthyány utca felöli keskenyebb ablakok és a rizalit feletti
mellvéd - ablak megoldás kifejezetten jó irányba változtatta meg az utcai homlokzatot. Ezek a változások kis
mértékűek, összhangban állnak a korábbi Tervtanácsokon elhangzott állásfoglalások szellemiségével, így
nem tartom szükségesnek, hogy új településképi véleményezési eljárást folytassunk le a módosított tervek
tekintetében.”
A 312/2012. Komn. rendelet 11/A. § (2) bekezdése szerint a kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési
eljárásiján - az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett - a 6.
melléklet III. táblázatában meghatározott feltétetek esetén vizsgálni kell az ott megjelölt szakkérdést.
Az engedély feltételeibe foglalt - a homlokzat színezés egyeztetésére vonatkozó - kulturális örökség védelmi
szempontba kikötésemet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.)
Korm. rendelet 56. §-a és 71. § (3) bekezdése alapján írtam elő.
Műszaki biztonsági szempontból felhívom Építtető figyelmét az alábbiakra:
Az elkészült felvonó berendezést használatba venni csak az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelem
alapján megszerzett használatbavételi engedély birtokában lehet.
Az engedélyezési záradékkal ellátott tervtől eltémi csak előzetes engedélyem alapján szabad.
A létesítmény használatba vételekor a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásain kívül a külön
rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési és vizsgálati eljárások lefolytatását keli
Hatóságomtól kérelmezni!
Műszaki biztonsági szempontból kikötéseimet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 2. § 10. pontja alapján tettem. Figyelemfelhívásomat
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az Fmr., a 2. melléklet II. pontja valamint az Fmr. 3 melléklete szerint, a 365/201S. (XI.29.) Korm. rendelet,
valamint a 312/2012. R. 22. § (1) bekezdése alapján foglaltam döntésembe.
A 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet jelöli ki műszaki biztonsági hatóságként mely 14.§ (3) bekezdés a)
pontja szerint:
„a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, a villamos összekötő vagy felhasználói
berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség-ós
vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának
vizsgálata céljából villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le igazgatási szolgáltatási díj ellenében,”
A 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletének ÍV. 2. pontja az alábbiakban határozza meg a
használatbavételi szakhatósági állásfoglalás, illetve szakkérdés iránti kérelem mellékleteit.
2. A használatbavételi ás a fennmaradási engedélyezési eljárás esetén
2.1. Az építmény, létesítmény, villamos berendezés helyének meghatározása [dm, helyrajzi szám, egyéb
azonosító (üzem, csarnok, stb.)].
2.2. A beépített összes villamos berendezés teljesítménye [kVA] és a névleges villamos feszültségszint [Vj.
2.3. A közcélú villamos hálózat és a villamos felhasználói berendezés csatlakozási pontja.
2.4. A villámvédelmi és érintésvédelmi dokumentáció másolata.
2.5. A műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó berendezések alengedélyeinek száma.
2.6. Nyilatkozat az épfttetőtől a nem megvalósított berendezésekről (más berendezések beépítéséről).

A beadott dokumentumokat megvizsgálva megállapítottam, hogy kérelmező az építési kérelméhez a
szükséges 312/2012. R. 17. §-ban előírt tartalmú mellékleteket ( a hiánypótlást követően) teljes körűen
benyújtotta.

Az Étv 37. §. (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság engedélye nem mentesiti az Építtetőt az
építési tevékenység megkezdéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy
hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. Tájékoztatom Építtetőt hogy az Élv. 37. ML
bekezdése alapján az építésügyi hatóság engedélye az építést munkával kapcsolattos polgári ioai
igényt nm dönt dr
A benyújtott kérelem megfelel az építésügyi és építésük ügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kőim. rendelet (továbbiakban
312/2012. R.) 18. § (1) bek. foglaltaknak, azaz:
• az Étv. 18-22 §, 31 § (1), 36. § (1) bekezdésében foglaltak biztosítottak
• a tervezett építési tevékenység és az építészeti-műszaki dokumentáció megfelel az építésügyi
jogszabályokban előirt szakmai és tartalmi követelményeknek
• az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása a helyi építési szabályzatban, szabályozási
tervben, illetőleg a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént, az építési
tevékenységgel érintett telek rendezett
• a tervezőként megjelölt személy Rohoska Csaba (jogosultsági szám: É/1 01-6468) jogosult a
kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre
Az Étv. 31.§ (2) bekezdése értelmében az építmények és azok részeinek építése során érvényre kell juttatni
az országos építési szakmai követelményeket.
Az országos építési szakmai követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997.(XH. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) rögzíti.
A tervezett építmény és építési munka az Étv. 31. §-ában és az OTÉK vonatkozó jogszabályhelyein rögzitetl
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
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feltételeknek megfelel.
A KVÉSZ előírasaival nem ellentétes, ezért az engedély kiadásának akadálya nem volt és a rendelkező
részben foglaltak szerint döntöttem, az építési engedélyt jelen határozatban megadom.
A 312/2012. R. 19. 6 (61 bekezdése alapién külön felhívom Építtető flgialwiét. hogy:
Építési tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott - épftészeti-mOszakí dokumentáció alapján, az engedély hatályának
időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére végezhet.

Felhívom építtető ügyeimét, hogy ez elkészült épületre a 312/2012. R 39. § fi) b) pontja alapján
használatbavételi engedély kérelmet kell előterjesztenie.
Felhívom Építtető figyelmét, hogy
•

Az építési munkaterületen az építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető irányításával lehet
végezni.

•
•
•
•

Az MSZ-04-140-2:91. szabványban rögzített hőtechnikai követelményeket be kell tartani.
A 7/2006. {V. 24.) TNM rendeletben rögzített energetikai követelményeket be kell tartani.
Az építésügyi szabályok rendelkezéseit, tűzrendészet! előírásokat be kell tartani.
Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, kőteles azonban a jogutódlást • annak
megfelelő igazolása mellett engedélyezés céljából - az építésügyi hatóságnak - az építkezés
megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni.
Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.
A csapadékvíz megfelelő elvezetéséről a használatbavételig gondoskodni kell.
A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetöek be, amelyek
külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással rendelkeznek.
Közterületen építési anyag csak közterület használati megállapodás alapján tárolható.
Az építési termékek teljes ítmény állandóságénak értékelésére és ellenőrzésére, valamint a műszaki
értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelőség értékelő szervezetek
tevékenységéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal
együtt.
Az építést területet a kivitelezés idejére biztonsági okokból körbe kell keríteni.
Építési tevékenységet végezni csak a jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá a
hozzájuk
tartozó,
jóváhagyott
engedélyezési
záradékkal
ellátott
építészeti-műszaki
dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített meghatározott tartalmú és részletezettségé
kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad.
Az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előirt engedélyek,
hozzájárulások megszerzése alól, polgárjogi igényt nem dönt el.
A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlantól a közútra főid,
iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen.
A terület rendezését a használatbavételi engedély megkéréséig el kell végezni.

•
•
»
«
•

•
•

•
•
•

• A kivitelezés során a kivitelező köteles betartani a zaj - és rezgésvédelmi követelményeket! A zajterhelési
határértékek betartása alól csak a környezetvédelmi hatóság adhat felmentést.
• Jelen engedély a közterületen való építési tevékenység végzésére, építmény elhelyezésére nem jogosít.
Építtető köteles az építési tevékenységgel érintett ingatlan előtti közút, ill. az ingatlan körüli járdák,
járdaszegélyek, lépcsők, korlátok stb. helyreállításáról gondoskodni - amennyiben az építkezés alatt
károsodott.
Felhívom a figyelmet a kővetkezőkre:
Építésügyi és Örökségvédatmi Osztály
Cin 1012 Bp. Logodi u. 38-40., 1536 Bp. Pf.: 256.
Honlap: www.koriranvhivatal.hu

11

-

az

építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX

szóló 191/2009.

(IX15.) Korm. rendelet (a továbbiakban;

15.) Korm. rendelet] 13. § (3) bekezdésének j) pontja alapján, a felelős műszaki

vezetőnek az építmény használatbavételi engedélyezéséhez a 14. § szerinti tartalmú nyilatkozatot kell
tennie
-

a felelős műszaki vezetőnek a 191/2009. (IX 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontja alapján
értesítenie kell a Járási Hivatalt arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési és bontási
hulladék mennyisége eléri-e az

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

szóló

45/2004. (VII. 26.) BM-K\A/M együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-K\A/M együttes
rendelet] 1. sz. mellékletében előirt mennyiségi küszöbértéket.
-

amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építkezés során keletkezett
hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VII. 26.)
mellékletében

előírt

mennyiségi

küszöbértéket,

a

felelős

műszaki

együttes rendelet 1. sz.
vezető

használatbavételi

engedélyezéshez megtett nyilatkozatának erre is ki kell térnie.
-

amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott küszöbértékeket, akkor a 191/2009. (IX 15.) Korm. rendelet 5. számú
melléklete alapján elkészített építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelését
igazoló dokumentumokat Is be kell nyújtani a Járási Hivatal részére.

Az Étv. 43. §. (1) és (2) bekezdése alapján foglaltam határozatomba az építtető és kivitelezőt felelősségére
vonatkozó tájékoztatást.

Az engedély érvényességének időtartamát és meghosszabbításának teltételeit 312/2012. R. 21. § (1)- (2)
bekezdésen és az 51. §. (1) bekezdése és az 52. § (4) és (6) bekezdései szabályozzák.

A kivitelezés során az építési engedélytől való eltérésre vonatkozó előírásokat a 312/2012. R. 22. § (1)-(2)
bekezdése szabályozza.

A csapadékvízre vonatkozó kikötést az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. pűl.20.) Korm. rendelet

47.

§ előírásait figyelembe véve írtam elő.

Az építési napló vezetésének kötelezettségét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX
15.) Korm. rendelet 24. § (1) alapján rendeltem el.

Az Étv 37. §. (1) bekezdése alapján az építésügy} hatóság engedélye nem mentesíti az Építtetőt az építési
tevékenység megkezdéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások
megszerzésének kötelezettsége alól.
Tájékoztatom Éplttetőket. hogy az £tn 37. (2) bekezdése alapién az építésügyi hatóság engedélye az
éoltési munkává! kapcsolatos polgári ioai igényt nem dönt el.
Az Építtető felel azért, hogy az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi
bejelentést követő harminc napon belül - a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű
hulladék keletkezése esetén - köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett
hulladékról az előirt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen
keletkezett hulladékról az előirt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz
(Közóp-Dma-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, címe: 1072 Budapest,
Nagydiófa u. 10-12. szám) kell benyújtania.

Építésügyi és Örökségvédelrri Osztály
Cím: 1012 Bp. Logodi u. 38-40., 1536 Bp. Ff.: 256.
Honlap: www .kormanvhivatal.hu

12

Az engedélyezett építmény kivitelezése meghatározott tartalmú és részletezettségű kivitelezési
dokumentáció alapján végezhető. A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi
hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti
műszaki dokumentációban foglaltaktól. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és
kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési
szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges.

Fölhívom építtető figyelmét, hogy az Építtető felel
aj az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért,
b)
c) az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező
kiválasztásáért,
cl) az építésügyi hatósági engedély, építésügyi tudomásulvétel megszerzéséért,
e) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott,
engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak
betartásáért,
0 az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előirt dokumentumok
(tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe
helyezéséért,
ff) az építési munkaterület átadásáért,
h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,
i) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos
építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak
meg,
)) azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és
építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, valamint
k) az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban
meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért.
Az építtető és kivitelező együttesen felel, hogy a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az
engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse.
Az építtetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak
használatbavétele előtt - a törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az
építmény elkészültétbe kell jelentenie.
A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság
újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel tehet, kivéve, ha
a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az
építmény
aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,
ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,
ac)
ad) - helyi építészeti örökség védelem alatt álló épület esetén - településképet meghatározó homlokzati
elemeit,
b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az építmény a)
pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az
építési naplóval igazoltan az építmény tehenriselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
Építésügyi és Örékségvédelmi Osztály
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Az engedélyezett helyszínrajztál és műszaki tervektől való eltéréshez - jogszabályban meghatározott
kivétellel - külön előzetes engedélyezés szükséges. Az engedélytől és a tervtől eltérő építés az engedély
nélküli építés jogkövetkezményeit wnja maga után.
A tárgyi ügyben érintett ügyféli kört az eljárás során megvizsgáltam. A 312/2012. R. 48. § (2)
figyelembevételével döntésemet - ügyiéli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett az
Építtetővel, az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosaival, tájékoztatásul
azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik- közlőm.
A döntésem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVUI. tőrvény (Étv.) 34. § (2)
bek. a) pont és 38. § (1) bek.-e, 43. § (1) bek.-e, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 7. §, 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 17. §, 18. §, 19. §, 20. §, 21. 22. § - ain, továbbá az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX 15.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésén, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997, (XII. 20.) Korm. rendeleteken, valamint
mindezek, a KVÉSZ vonatkozó részein alapul.
Építtető illetéket megfizette, az eljárási cselekmények kapcsán más eljárási költség nem merült fel, ezért
annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) a) pontja biztosítja. A fellebbezés
előterjesztéséről az Ákr. 118. (1), (2), (3) bekezdései, és a 312/2012. Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése
szerint adtam tájékoztatást.
A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) alábbiakban
megjelölt jogszabályhelyei alapján állapítottam meg:
„28. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni."
Az Itv. melléklet XV. fejezet III. szakasza szerint:
„III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000
Ibrlnt."
Az illeték megfizetésének módjáról az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés eBenörzésének
részletes szabályairól szóló 44/2004 PM rendelet 2. § (6) bekezdése és 4/A. § alapján rendelkeztem.
A 312/2012. R. 70. § (3) bekezdése szerint ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az
ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor
a) fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket
mellékeli fellebbezéséhez,
b) hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak az a) pontban megjelölt
dokumentumokhoz.
Az Ákr. 117. § (1) bekezdése értelmében ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajtatónak,
a fellebbezésnek - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a elöntés végrehajtására halasztó hatálya ven.
A BFKH I. Kerületi Hivatala döntési hatásköre és illetékessége az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontján, az
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.)
Korm, rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontján, valamint az 1. melléklet II. rész 20. pontján, illetve a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
ÜpRésügyi és Örökségvédeliri Osztály
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integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/A. § (2) és (3)
bekezdésein, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. §(4) bekezdésén alapul.
Budapest. 2019. február 13.
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JEGYZŐKÖNYV
Felvéve: 2022. június 29. napján a Budapest, I. kér. Batthyány u. 2. szám alatti Társasház
rendkívüli Közgyűlésén 18:00 órakor.
Közgyűlés helye: 1015 Budapest, Batthyány u. 2. Hl.em. 23-24 Lakás.
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint a tulajdonosok
10.000/10.000
Közös képviselő részéről:
Vevő részéről:

PORT FM Kft. (1085 Budapest, József körút 41. üzleth 5.,
képv.: Pap Dénes ügyvezető) közös képviselő
TECTUM Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1136 Budapest,
Hollán Ernő utca 9. V/6., képv.: dr. Hajósovics Krisztián
ügyvezető)

dr. Perczel Márta ügyvéd
Tulajdonosok a jelenléti ív szerint.
A közös képviselő üdvözli a megjelent tulajdonosokat, megállapítja, hogy a közgyűlés
10.000/10.000-ed jelenlétével határozatképes, A közös képviselő megállapította, hogy a
meghívót minden tulajdonos megkapta, a jelenlét rögzítése szabályszerűen megtörtént.
Napirendi pontok:
1. A közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a
jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztása. Határozathozatal.
2.

Napirendi pontok elfogadása. Határozathozatal.

3.

Döntés a közös tulajdonban álló, jelenleg az Alapító okirat szerint a XIII.
pontban feltüntetett 485 m3 padlástér külön tulajdoni külön lapra történő
bevonásával kapcsolatos Alapító Okirat módosításról, és ez által a tulajdoni
hányadok változásáról. Az Alapító okirat módosítás és az Egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat elfogadása. Határozathozatal.

4. Döntés a közös tulajdonból külön tulajdonba kerülő (14126/3/A/31 hrsz.) jelenleg
az Alapító okirat szerint XHL sorszámmal jelölt 485 m2 alapterületű padlástér
értékesítéséről, és az értékesítésre vonatkozó Adásvételi szerződés elfogadásáról,
valamint a külön lapra vett padlástér 1/1 arányú tulajdonjogának bejegyzéséről a
Vevő TECTUM Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő
utca 9. V/6., Képviseli: dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető, cégjegyzékszám:
Cg.01-09-304515, statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01., adószám:
26149404-2-41) javára. Határozathozatal.
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Döntés az Alapító okirat szerint XHL sorszámmal jelölt 485 m2 alapterületű
közös tulajdonú padlástér ingatlan ellenértékéként meghatározott felújítási
munkákra vonatkozó Vállalkozási szerződés elfogadásáról.

6. Döntés az aláírásra! feljogosított, meghatalmazott személyek megválasztásáról,
akik az előző pontodban meghatározott adásvételi szerződést, az Alapító okirat
módosítását, az Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és Vállalkozási
szerződést, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, illetve annak mellékleteit,
esetleges
kiegészítéseit,
hiánypótlásait,
módosításait
aláírhatják.
Határozathozatal, j
1
{
- Döntés
a társasház alapító okiratának módosításáról. A 1051 Budapest,
Batthyány utea 2. III. emelet
IH. emelet íS^zámú, 14126/3/A/27«s
14126/3/A/2»nii sz. alatti lakás megnevezésű ingatlanok alapterület változásáról.
Határozathozatal. !
Egyebek
. Napirendi pont: A közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és
a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztása.
levezető elnök:

Pap Dénes közös képviselő

jegyzőkönyv vezető:
I
jegyzőkönyv hitelesítő:

Pap Dénes közös képviselő
í
dr. Koltai András Ottóné Haluska Emese és Bodó Barnabás

Levezető elnök előadta a közgyűlés összehívásának indokait, körülményeit. Javasolta, hogy a
Közgyűlés elsődlegesen döntéön a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jelen
jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs személyéről.
]
1
j
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.0ÓŐ.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
|
!

2022.(06.29.) /I számú HATÁROZATOT
s

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés levezető
elnöknek lés jegyzőkönyvvezetőnek Pap Dénes közös képviselő, jegyzőkönyv
hitelesítőnek pedig dr. Kolfjai András Ottóné Haluska Emesét és Bodó Barnabást
választotta.!
\
!

dr. Kolt&i András Ottóné Haluska Emese
jegyzőkönyv hitelesítő
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2. Napirendi pont: Napirendi pontok elfogadása
A levezető elnök ismertette a közgyűlés meghívóban kiküldött napirendjét, mely napirendi
pontokhoz fűzött némi jogi magyarázat után javasolta az előzetesen megküldött napirendi
pontok elfogadását.
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.000.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2022.(06.29.) /2 számú HATÁROZATOT
A Közgyűlés a jegyzőkönyvben szereplő napirendi pontokat egyhangúan, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül jóváhagyta, és azokat a meghívóban megjelölt sorrendben
tárgyalják.
3. Napirendi pont: Döntés a közös tulajdonban álló jelenleg az Alapító okirat
{továbbiakban: Alapitó Okirat) szerint a XHL pontban feltüntetett 485 m2 padlástér
külön tulajdoni különlapra történő bevonásával kapcsolatos Alapító Okirat
módosításról és ezáltal a tulajdoni hányadok változásáról. Az Alapító okirat módosítás
és az Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása.
Tájékoztatja a tulajdonostársakat, hogy a korábbi döntések értelmében szükséges a Budapest
I. kerület belterület, 14126/3 hrsz. alatt nyilvántartott természetben Budapest, I. kér.
Batthyány u. 2. szám alatti Társasházban (1015 Budapest, Batthyány u. 2.) (továbbiakban:
Társasház) található, az Alapító okirat szerint XIII. sorszámmal jelölt közös tulajdonban álló,
485 m2 alapterületű padlástér ingatlan külön tulajdoni különlapra helyezése.
Levezető elnök ismerteti, hogy a korábban a tulajdonostársak részére a teljes dokumentáció
véleményezésre ki lett küldve, azt áttanulmányozhatták és javaslatokat tehettek.
Az Egységes Szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban és a mellékletét képező
tervdokumentációban foglalt módosítással a fentebb említett ingatlan külön tulajdoni
különlapra, 14126/3/A/31 helyrajzi szám alá kerülne.
Levezető elnök előadja, hogy ezen a közös tulajdont csökkentő albetétesítés folytán a közös
tulajdonból az egyes tulajdonostórsakat megillető eszmei tulajdoni hányad módosul az
alábbiak szerint:

Helyrajzi
szám

földhivatali adatok idemásolva
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(m2)

Pp Dénes

dr. Koltai András Ottóné Haluska Emese
jegyzőkönyv hitelesítő

javasolt
Eszmei
hányad

rap Dénes
/jegyzőkönyvvezető
i
r
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sodó Barnabás
jegyzőkönyv hitelesítő
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2501
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■
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2.
lakás
5.
lakás
6A. lakás
]
6.
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:
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lakás
8.
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125
29
102
64
25
37
36
34
83
81
69
75
116
53
28
168
71
84
71

10000
617
146
504
315
122
185
178
168
413
401
344
372
572
265
140
834
353
416
362

10000
499
116
408
256
100
148
144
136
332
324
276
300
463
212
112
671
284
336
284

43
53
28
88

214
265
138
434

172
212
112
352

80
69
75
116
53
28
32
485

394
344
372
572
265
139
156

320
276
300
464
212
112
128
1939
10000

10000

__
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Hoang Kft. javaslatára előzetes döntés az üzlethelyiségek és földszinti lakások LIFT költség
alóli tehermentesítéséről.
í

Pap Dénes ’
kivezető elnök

dr. Koltai András Ottóné Haluska Emese

jegyzőkönyv hitelesítő

Pap Dénes
>'} egyzőkönyvvezep

n f 1

Barnabás
jegyzőkönyv hitelesítő
Bjidó
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Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.000.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2022.(06.29.) /3 számú HATÁROZATOT
A Közgyűlés elfogadta, hogy a földszinti albetétek a felvonó telepítési és fenntartási költségei
alól mentességet kapjanak - 7.531/10.000-ed igen szavazattal, 1.297/10.000 ellenszavazattal,
1.172/10.000 tartózkodás mellett, összességében tehát valamennyi tulajdonostárs 86,85%-os
arányában.
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.000.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2022.(06.29.) /4 számú HATÁROZATOT
A Közgyűlés hozzájárul a Budapest I. kerület belterület, 14126/3 hrsz. alatt nyilvántartott
természetben Budapest, I, kér. Batthyány u. 2. szám alatti Társasházban (továbbiakban:
Társasház) található, 1990. december 18-án a földhivatalhoz érkeztetett Alapító Okiratban
XIII. sorszámmal jelölt közös tulajdonban álló. Alapító Okirat szerint 485 m2 alapterületű
korábban padlástér külön albetétbe, várhatóan a 14126/3/A/31 helyrajzi szám alá
helyezéséhez feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, azt elfogadja, valamint elfogadja
ezáltal a közös tulajdonból az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad változást8685/10.000-ed igen szavazattal, 362/10.000 ellenszavazattal, 953/10.000 tartózkodás mellett,
összességében tehát valamennyi tulajdonostárs 86,85%-os arányában. A közgyűlés egyben
felhfvifl a kisebbségben maradt tulaidonostársakat. hogy a leien határozat
meghozatalától számított 6Q napon belül írásban nyilatkozzanak a közös képviselő
részére arról, hogy élnek-e a Társasházi tv. 42.S fii bekezdésében foglalt keresetindítási
fogukkal.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2022.(06.29) /5 számú HATÁROZATOT
A Közgyűlés hozzájárul feltétlenül és visszavonhatatlanul a korábbi Alapító Okirat
módosításához és elfogadja az Alapító Okirat módosítását tartalmazó okiratot és az új
Bőséges Szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, melyben a közös tulajdont csökkentő
albetétesítés folytán a közös tulajdonból az egyes tulajdonostársakat megillető eszmei
tulajdoni hányad módosult és egyben a társasház Szervezeti - működési szabályzatának
(SZMSZ) elfogadása miatt az alapító okirat vonatkozó rendelkezéseinek hatálytalanítása is
megtörtént - 8685/10.000-ed igen szavazattal, 362/10.000 ellenszavazattal, 953/10.000
tartózkodás mellett, összességében tehát valamennyi tulajdonostárs 86,85%-os arányban és
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megbízta dr. Perczel Márta ügyvédet (1036 Budapest, Lajos utca 14-16., azonban 2022. július
1.-től 1013 Budapest, Váralja utca 15. IV/4.) az Alapító Okiratot módosító okirat és az
Egységes Szerkezetbe foglalt Alapító Okirat ellenjegyzésével és a szükséges eljárás
lefolytatásával, egyidejűleg a jelen jegyzőkönyvet és a közgyűlés határozataival
mellékleteiként rendelt okiratokat felek kérték ügyvédi tényvázlatként is kezelni. A közgyűlés
egyben telhivia a kisebbségben maradt tulaidonostársakat. hoev a jelen határozat
meghozatalától számított 160 napon belül írásban n ' atkozzanak a közös képviselő
részére árról, hogy élnek-é a Társasházi tv. 42.S (11 bekezdésében foglalt keresetindítási
jogukkal.
4. Napiréndi pont: Döntés a közös tulajdonból külön tulajdonba kerülő (14126/3/A/31
hrsz.) jelenleg az Alapító okirat szerint XHL sorszámmal jelölt 485 m2 alapterületű
padlástér értékesítéséről,! és az értékesítésre vonatkozó Adásvételi szerződés
elfogadásáról, valamint aj külön lapra vett padlástér 1/1 arányú tulajdonjogának
bejegyzéséről a Vevő TECTUM Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hollán
Ernő utca 9. V/6., Képviseli: dr. Hajócsovics Krisztián ügyvezető, cégjegyzékszám: Cg.
01-09-304515, statisztikai j számjel: 26149404-7111-113-01, adószám: 26149404-2-41)
javára.
!
Levezető elnök előadja, hogy a Társasház közgyűlése több esetben is, jóváhagyóan döntött a
közös tulajdonban álló Ingatlan értékesítésével kapcsolatosan.
Közös képviselő ragaszkodik hozzá, hogy határozatban rögzítse a Közgyűlés, hogy az
értékesítés kapcsán az adózás külön, minden tulajdonostárs vagy a Társasház mint jogi
személyként tegye. Tájékoztatja a Közgyűlés résztevőit, hogy amennyiben a Társasházként
történik az adózás, úgy az közel 6 millió forintot jelentene. Amennyiben egyéni adózás
mellett dönt a közgyűlés, úgy az ingatlan adás-vétel utáni általános adózási szabályok az
irányadók; ami azt jelent, hogy a legtöbb Tulajdonosnak nem kell adót fizetnie. A közgyűlés
tudomásul vette a tájékoztatást.
|

i
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Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.000.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2O22.(06.29.)/6 számú HATÁROZATOT
;
i
A Közgyűlés elfogadta, hogy á közös területek értékesítése kapcsán a Tulajdonosok egyénileg
adózzák lé - 6.217/10.000-e|i igen szavazattal, 2.830/10.000 ellenszavazattal, 953/10.000
tartózkodás mellett, összességében tehát valamennyi tulajdonostárs 62,17%-os arányában.
Levezető elnök javaslatot tesz, hogy a Közgyűlés döntsön a közös tulajdonú ingatlan
értékesítéséről és az Adásvételi szerződés elfogadásáról.
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.000.

ip Dénes
fevezető elnök

j

dr. Koltai Aindrás Ottóné Halusjka Emese
jegyzőkönyvi hitelesítő

Pap Dénes
jegyzőkönyvj^ezeíé ^

dó Barnabás
jegyzőkönyv hitelesítő
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Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2022.(06.29.) il számú HATÁROZATOT
A Közgyűlés hozzájárul a Budapest I. kerület belterület, 14126/3 hrsz. alatt nyilvántartott
természetben Budapest, I. kér. Batthyány u. 2. szám alatti Társasházban (továbbiakban:
Társasház) található, 1990. december 18-án a földhivatalhoz érkeztetett Alapító Okiratban
XIII. számmal jelölt közös tulajdonban álló. Alapító Okirat szerint 485 m2 az Alapító Okirat
módosítás alapján 14126/3/A/31 helyrajzi szám alatt kialakításra kerülő, külön lapra vett
ingatlan tulajdonjogának elidegenítéséhez a TECTUM Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely:
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9. V/6., Képviseli: dr Hajócsovics Krisztián ügyvezető,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-304515, statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01., adószám:
26149404-2-41) Vevő javára 1/1-ed arányban bruttó 150.000.000,- Ft, azaz
Egyszázötvenmillió forint vételáron a mellékelt Adásvételi szerződésben foglaltak alapján az
egyes tulajdonostársak ott megjelölt tulajdoni hányadának értékesítésével azzal, hogy a
vételárból
37.535 000,Ft
azaz
harminchétmillió-ötszázharmincötezer
forint
vételárelőlegként a Társasház OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11701004-20158947-00000000
számú bankszámlájára, valamint a Budavári Önkormányzat tulajdonostárs tulajdoni hányada
(831/10000) szerint kiszámolt mindösszesen 12.465.000, - Ft, azaz tizenkétmilliónégyszázhatvanötezer forint vételárrészletként a Budavári Önkormányzat tulajdonostárs
részére az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010154-00379543-00100000
számú bankszámlájára (azzal, hogy majd külön közgyűlési düöntés alapján az Önkormányzat
célbefizetésként fogja ezen összeg a Társasház felújítására befizetni), kerül átutalásra, míg
100.000.000,- Ft ügyvédi letétbe kerül helyezésre azzal, hogy ezen Összegbe a Vevő és a
Társasház által kötendő Vállalkozási szerződés szerint a Vevő mint Beruházó által
elvégzendő felújítási munkákra vonatkozó vállalkozói díj követelés beszámításra kerül 8685/10.000 igen szavazattal, 362/10.000 ellenszavazattal 953/10.000 tartózkodás mellett,
összességében tehát valamennyi tulajdonostárs 86,85%-os arányban és megbízza dr.
Perczel Márta ügyvédet (1036 Budapest, Lajos utca 74-76., azonban 2022. július 1.-től 1013
Budapest, Váralja utca 15. IV/4.) az adásvételi szerződés ellenjegyzésével és a szükséges
eljárás lefolytatásával. A közgyűlés egyben felhívja a kisebbségben maradt
tulaidonostársakat. hogy a jelen határozat meghozatalától számított 60 napon belül
írásban nyilatkozzanak a közös kénviselő részére arról, hogy élnek-e a Társasházi tv.
42.§ (1) bekezdésében foglalt keresetindítási jogukkal.
5. Napirendi pont; Döntés az Alapító okirat szerint XV. sorszámmal jelölt 485 m2
alanterületü közös tulajdonú ingatlan ellenértékeként meghatározott felújítási
munkákra vonatkozó Vállalkozási szerződés elfogadásáról.
Levezető elnök előadja, hogy a Társasház közgyűlése több esetben is jóváhagyóan döntött a
közös tulajdonban álló Ingatlan értékesítésével kapcsolatosan, továbbá a padlástér vételárának
ellenértékeként meghatározott felújítási munkálatok megrendeléséről. Levezető elnök
javaslatot tesz, hogy a Közgyűlés döntsön a Társasházi Alapító Okiratban megjelölt osztatlan

jegyzőkönyv hitelesítő
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közös tulajdont képező részeiknek a Vállalkozási szerződés mellékletében (Műszaki leírás,
ütemezéssel) felsorolt felújítási munkálatainak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződés
elfogadásáról.
1
Levezető elnök javaslatot tesz, hogy a Közgyűlés döntsön a közös tulajdonú ingatlan
értékesítéséről és a allalkozájsi Szerződés elfogadásáról.
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők
tulajdoni hányada 10.000/10.pOO.
Ezt kővetőén a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
2022.(0Ó.29.)/8 számú HATÁROZATOT
:

j

A Közgyűlés elfogadja a közös tulajdonú padlástér ellenértékéként meghatározott a
2022.(06.29.) 15 számú határozattal elfogadott a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratban szereplő és a Vállalkozási szerződés mellékletében megjelölt osztatlan
közös tulajdont képező részek felújítási munkálatainak elvégzésére vonatkozó
SZerZŐdést - 8685/10.000 igen szavazattal, 362/10.000 ellenszavazattal
953/10.000 tartózkodás mellett, összességében tehát valamennyi tulajdonostárs 86 85% os arányban.
j
. Napirendi pont: Döntép az aláírásra feljogosított, meghatalmazott személyek
megválasztásáról, akik az előző pontokban meghatározott adásvételi szerződést, az
Alapító okirat módosítását, az Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és
Vállalkozási szerződést, az ágihoz kapcsolódó nyilatkozatokat, illetve annak mellékleteit
esetleges kiegészítéseit, hiánypótlásait módosításait aláírhatják.
:
i
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdfittp az alábbi
2022.(06.29.)/9 számú HATÁROZATOT
)
1
A közgyűlés 8685/10.000-e4 igen szavazattal, 362/10.000 ellenszavazattal 953/10.000
fSíeSSé^b.en tehát valamennyi tulajdonostárs 86,85 %-os arányban
868w^‘0^0’í
j.hányad) a közgyűlésen jelen lévő tulajdonostársak
meghatalmazzák az alabbi tulajdonostársakat: Hornyák Antal Alex (szüLnév: Homyák Antal
f
^ % ^^rS,1975-08 02* ^ neve: Dobos Éva’ sze“éiyi azonosító:
IVSOSO^Slakam. 2133 ^zddhget. Fecske utca 11.), Pfeníngberger András (szül név:
Pfemngberger András, szül. hely, idő: 1970.04.13. Budapest, anyja neve: Sükösd Judit
szemalyi azonosító: ! -700413-3958, lakcím: 1015 Budapest, Batthyány utca 2 3em 19) dr!
ro0vo ^n?íaS 0 né
Emese (szűl.név: Haluska Emese, szül,hely,idő: Budapest
'°‘5
neve: Stnon Magdolna> személyi azonosító: 2-700610-4876 lakcím1015 Budapest Batthyány u. ij Némethy László András (szűl.név: Némethy László András!
szul.hely, ijdo: Welland (Kanada), 1957.05.05., anyja neve: Németh Magdolna Gabriella!

Pap Dénes
/evezető elnök

dr. Koltai András Ottóné Halusjka Emese
jegyzőkönyvi hitelesítő

>ap Dénes
jegyzőkönyvvezető ,

adó Bari]
jegyzőkönyv hitelesítő
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Lakcím: külföldi cím Tarthely: 1021 Budapest, Budakeszi út 77. B. ép. 7. em. 2., személyi
azonosító: 1-570505-0149) és dr. Hanák András István szüLnév: Hanák András István,
szüLhely, idő: Budapest 1951.08.30., anyja neve: Diamant Katalin, Lakcím: 1025 Budapest,
Mandula u. 20.., személyi azonosító: 1-510830-0051) személyeket, hogy a 4., 5. és 6. pontban
meghatározott határozatban megjelölt Társasház Alapító Okirat módosítását, Egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, az adásvételi szerződést, vállalkozási szerződést és az
azokhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, illetve azok mellékleteit, esetleges kiegészítéseit,
hiánypótlásait, módosításait aláírják akként, hogy a megnevezett 5 (öt) fó meghatalmazott
közül bármelyik 3 (három) fő együttesen ír alá.
4r tdoftciVo 7. napirendi pont: Döntés a társasház alapító okiratának jniódosításáról. A 1051
UaAxíihl\X^ Budapest, Batthyány utca 2. 111. emelet 52.^es HL emelet íförizámú, 14126/3/A/27es
14126/3/A/28 hrsz. alatti lakás megnevezésű ingatlanok alapterűlet változásáról.
^^^^^Közös képviselő előadja, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban:
" '
^

Thtv.) 21. § (2) és (3). pontja alapján lakásmegosztás esetében, amelynek alapján a többi
ijjqjdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a
és az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű
' az alapító okiratot módosíthatja.

.rSv®

1992. szeptember 14. napján a Batthyány utca 2. III. emelet 19A. (Haluska András) és 20.
(Burján Ferencné) lakások korábbi tulajdonosai egymással adásvételi szerződést kötöttek,
mellyel a 14126/3/A/24 hrsz. alatti ingatlan jelenleg a 3. emelet 19A. ajtószámú albetét
tulajdonosa megvásárolta a közvetlen mellette lévő 14126/3/A/25 hrsz. alatti jelenleg 3.
emelet 20. ajtószámú albetét tulajdonosától a közvetlen szomszédos 18 m2 nagyságú szobát,
mely szoba ezt követően a 14126/3/A/25 hrsz. alatti jelenleg 3. emelet 20. ajtószámú
albetéthez került csatolásra.
1997. július 18.-án kelt lakáscsere-szerződéssel a Batthyány utca 2. III. emelet 19A. (Haluska
András) tulajdonosai elcserélték ezen ingatlant, melyre tekintettel az ingatlan tulajdonosai
Koltai András Ottó és Koltai András Ottóné Haluska Emese lettek. A szomszédos Batthyány
utca 2. III. emelet 20. tulajdonosa jelenleg Bodó Balázs Péter a szerződések létrejöttét és
teljesedésbe menését nem vitatja.
A felkért geodéta elkészítette -melynek földhivatali záradékolása folyamatban van- a fenti
változásokat tartalmazó vázrajzot.
A Batthyány utca 2. III. emelet 19A. tulajdonosai, Koltai András Ottó és Koltai András
Ottóné Haluska Emese ezúton is kérik a társasházi közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a
Társasház Alapító Okirata módosításra kerüljön a III. emelet 19A. és 20. lakások
alapterületénék változása (szoba átcsatolás) tekintetében.
Tulajdonosok hangsúlyozzák, hogy az adott módosítás a két érintett lakás összesített
alapterületét és összesített tulajdoni hányadát nem változtatja, tehát a tulajdonostársak
tulajdoni hányadait jelen változás nem érinti.
A módosítások a következőképben alakulnak:

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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A 14126/3/A/24 hrsz. alatti ijigatlan jelenleg a 3. emelet 19A. ajtószámú albetét módosuljon
úgy, hogy;az mgatlan tulajdoni lapján nyilvántartott 80 m2 területből 98 m2 legyen úgy hogy
a közvetlen mellette lévő 14126/3/A/25 hrsz. alatti jelenleg 3. emelet 20. ajtószámú ibetét
tulajdoni lapon jegyzett 69 m2 területnagysága 50 m2-re módosuljon. Az 1 m2 különbség a
felkerekítésekből adódik.
'

Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor
a jelenlévők
tulajdom hanyada 10.000/10.000.
Ezt követően a Közgyűlés meghozta és kihirdette az alábbi
5

’ 1
~
2022.(06.29.)/! 0 számú HATÁROZATOT

hang? ig? !szavazatíal h0Z24járul ahhoz, hogy a 14126/3/A/24, illetve a
... 26/3/A/25. hmz. alatt felyett, 3. emelet 19A. és 20. számú lakások vonatkozásában a
kővetkező .változások lépjenek életbe a társasházi alapító okiratban. A 14126/3/A/25 hrsz
aíatti mgatian jdenleg a 3. emelet 20. ajtószámú albetét módosuljon úgy, hogy az ingatlan
lévő 141 oSÍm/J^ll^ántart<Jttí68 72 terüIeíbö1 18 1112 legyen átcsatolva a közvetien mellette
levő 14126/3/A/24 hrsz. alattt jelenleg 3. emelet 19A. ajtószámú albetét tulajdoni lapon
jegyzett 80 m2 területnagysága, 98 m2-re módosuljon.
P
Az Alapító' okirat 24-25. pontos módosított szövegei az alábbiak:
24í
jelölt ÜI- era- 19A. ajtószámú előszoba, wc, konyha,
e¥ ^Z°ba heIyiségekből álló öröklakás 98 m2 alapterülettel, valamint a közi
tulajdonból jelenleg 485/! O.OOO hányad, míg a 4., 5. és 6. határozatok szerinti alapító okirat
módosítás során 396/10.000 hányad.
P
25 A töveiken 25. számmal jelült ÜL em. 20. ajtószámú, előszoba, fürdő, konyha wc három
valamint a'Sa MajtlS

* “ " 5' & 6' ha'ér0Za'0k SZKÍntl ^ ^ ^dosite

sorinfoO/íaMO hlyt

A Közgyűlés az alapító okirat módosítását ezen tartalommal elfogadja, az alapító okirat egyéb
rendelkezéseinek változatlanu' hagyása mellett, valamint elfogadják azzal, hogy az alapító
okirat módosítása a jelen határa•zatot tartalmazó jegyzőkönyvvel történik.
A fentiek alapján a Közgyűlés kéri, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően az illetékes
Földhivatali az albetétekkel kaiipcsolatos módosításokat jegyezze be.
A fentiek alapján a Közgyűlés meghatalmazza dr. Perczel Márta ügyvédet (1036 Budanest
14126/3M/2l"7^íij®us l-töl 1013 Budapest, Vámü^lSW a
4126/3/A/24., illetve a Ml?6/3/A/25 hrsz. alatti albetétekkel kapcsolatos módosítások,

i Dénes
levezető elnök

Pap Dénes
i gyzőkönyvvezető
iv...

;

dr. Koltai András Ottóné Haluska Emese
jegyzőkönyv hitelesítő

labás
jegyzőkönyv hitelesítő
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illetve az azzal kapcsolatos alapító okirat módosítása tárgyában teljes körűen eljáijon.
8. Egyebek
Ebben a napirendi pontban határozat nem hozható

20:10 órakor a levezető elnök a közgyűlést berekeszti, megköszöni a tulajdonosok részvételt.
k.m.f

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43.§ (l)-(3) bekezdéseire, valamint az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 32. § (4) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel
tanúsítom, hogy jelen okirat nyilatkozó személyek kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelel, az okiratot a nyilatkozók előttem, saját kezűleg írták alá, ezért az okiratot
ellenjegyzem:

dr. Perczel Márta
ügyvéd
KASZ: 3606705"
Budapest, 2022.

dr. Koltai András Ottóné Haluska Emese
jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELŐ

1015 Budapest Batthyányi u. 2. szám alatti
14126 hrsz.-ú társasházhoz tartozó 485 m2 közös tulajdont képező padlástér

INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉSE
„Zártan kezelendő!”

r cU

Készítette:
Név:Tót^lré

f nj

Ingatlanvagyon értékelő szakértő
Tel.: +36-70-2242601
Értékelés kelte: Budapest, 2022 05.10.
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1.

Értéktanúsítvány

Megbízás:
l Tóth Irén

Az értékeld neve:

,_________

.

____ ___ ____

; Az értékelés célja:
'
Az értékelés
módszere:

___________________

| Az ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározása
| befektetési célból
Fő módszertan: Hozamelvű (DFC) értékelési módszer
Ellenőrző módszertan: Piaci páros összehasonlító
értékelési módszer

j Az értékelés
fordulónapja:

2022. 05.10.

í A helyszíni szemle
j időpontja:

2022.05.10.

! Az értékelés
i érvényessége

Fordulónaptól számított 90 nap

Az ingatlan adatai:
* Az ingatlan
! megnevezése:

í Tetőtér / társasházi közös tulajdon
>

Az ingatlan címe: 1015 Budapest Batthyányi utca 2
Az ingatlan
helyrajzi száma:

514126- társasház

Az ingatlan
alapterülete:

* Az 1990 dec 18 -án készült alapító okirat szerint a padlás tér
' 485 m2

T ulajdonviszonyok:
Ingatlan tulajdonosai, tulajdonrész:

Társasházi közös tulajdon

Tulajdoni helyzet:

forgalomképes, 100%-os hozzájárulással az
összes tulajdonos részéről

4^.

3

Az ingatlan forgalmi értéke piaci páros
összehasonlító adatok elemzése alapján (ellenőrző módszer)
kerekítve:
123.400.000- Ft, azaz egyszázhúszonhárommilliónégyszázezer cvenhárommillió-kilencszázezer forint.
Fajlagos számított ár: 254.493 Ft/m2.
Az ingatlan végső forgalmi (piaci) értéke:
—123.400.000,- Ft, azaz-----egyszázhuszonhárommiliiónégyszázezer forint

Lényeges korlátozások:
A megállapított érték per-, teher-, és igénymentes állapotra vonatkozik.
Jelen szakvélemény elkészítésekor semmilyen kötődés vagy érdek nem áll fenn sem
a megrendelő, sem a tulajdonos felől. Részrehajlást nem tanúsítottam munkám során.
A megállapított érték az ingatlan per-, teher- és igénymentes 1/1 arányú tulajdoni
hányadára vonatkozik. (A közös tulajdonban lévő ingatlan külön értékesítésére)
A szakvélemény elkészítésénél a szemrevételezéssel módszerrel vizsgáltuk az épület,
tetőtér állapotát, valamint a kapott papírok és adatok alapján készült, azok hite
lességét nem vizsgáltam.
Korlátozásról, tiltásról információt nem kaptam.
A helyszíni szemle után semmilyen kérdés nem maradt tisztázatlanul.

Budapest, 2022. május 10.

Tóth Irén
Ingatlanvagyon-értékelő szakértő
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2.

A megrendelő adatai, utasításai

A megrendelő neve: Tectum Tetőtér Kft
Címe:

1136 Budapest Hollán Ernő utca 9

Képviseli: Hajósovics Krisztián
Kapcsolata az értékelt ingatlannal:

nincs

Megrendelő utasítása: A megrendelő ügyfél az értékelés során nem adott olyan
utasítást, ill. nem állt elő olyan kéréssel, amely bármilyen formában befolyásolta volna
a szakértő munkáját a forgalmi (piaci) értékmeghatározás során.

3.

Az értékelés céljának meghatározása

Jelen értékelés célja a vizsgált ingatlan aktuális forgalmi értékének, azaz piaci érté
kének meghatározása.
Az értékelési szakvéleményt megrendelő ügyfél befektetési célból keres ingatlant.
Tervei alapján a megvásárolt ingatlan beépíti és új építésű lakásoként értékesíti.
A befektetési döntését objektív tények alapján kívánja meghozni.
A szakvélemény birtokában valós képet kap az ingatlanpiac aktuális piaci értékéről
ezzel jelentősen csökkentve a kockázatát, valamint vételi ajánlatához hivatalos füg
getlen szakvéleménnyel is tudja támogatni az alkupozíciója erősítése érdekében.

4. Az értékelendő ingatlan környezetének bemutatása

4.1.Regionális elemzés
Az értékelendő ingatlan Budapesten, Magyarország fővárosában található, mely az
ország politikai, művelődési, ipari, kereskedelmi és közlekedési központja, valamint
nevezetes gyógyfürdőváros.
Természetföldrajzi adottságainak köszönhetően a világ egyik legszebb fekvésű
fővárosának tartják.
Az értékelt ingatlant Budapesten belül a Budai városrészben az I kerületben található.
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Az értékelt ingatlan Budapest I kerület Vízi város részében található ( Budavár), a
Duna jobb oldalán fekvő kerület.
Alapítási ideje : 1873 novemnóber 17.
Az utca névadója Batthyányi Lajos.
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A Batthyány utca Budapest I. Kerületében található. Az utca a Batthyányi
tértől indul; a Budai nyár tövében fut egészen a Szél Kálmán térig.A Vízivárosban
1879-ben jött létre három korábbi utca összevonásával. Ezek: 1. Drei Mohren Gasse
1858 (Fő utcától a Gyorskocsi utcáig) 2. Schwanen Gasse 1791 (Gyorskocsi utcától
a Kapás utcáig) 3. Wiener Tor Gasse 1830 (Hattyú utcától a Várfok utcáig).

Leírás
Eladásra kínált tetőtér (padlás), a Batthyányi utcából nyíló bejáraton keresztül
közelíthető meg, ahol egy tágas előtér ezt követően egy tágas lépcsőház fogad, a
lépcsőházből egy keskenyebb lépcsőházon keresztül jutunk fel a padlástérben.
A lépcsőházban lift nem található, de a kényelmes, tágas lépcsőházban van
lehetőség a kialakításra, szemrevételezés alapján. ( a megvalósítási lehetőség
építészeti, szakhatósági hatáskör).
A ház jelenleg háromemeletes.
A tetőtérben (a negyedik emeleten) belső kétszintes ingatlanok is kialakíthatók.
A beépítési paraméterek szabályait ebben a szakvéleményben nem vizsgáljuk, az az
építészeti feladat körében tartozik.
4.3.Társadalmi környezet

Budapest I kerület utolsó becsült népessége 25 172 fő (2019 évben) Népsűrűsége
7 381,82 fő/km2. Területed,41 km2. A lakosság 3,62%-a nem magyar állampolgár.

A főváros kerületei között nem véletlenül az első, itt született meg a hajdani város,
évszázadokon át a budai Várhegyen volt az ország központja. Az önkormányzat a
Várkerület elnevezést használja.
A budai Vár mellett a kerület része a Víziváros és a Krisztinaváros, valamint a Tabán
és a Gellért-hegy északi része is.
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Legfontosabb látnivalói: a Batthyány tér, Bécsi kapu. Budavári Evangélikus templom,
Halászbástya, Mátyás-templom, Nemzeti Táncszínház, Országos Levéltár,
Szentháromság-szobor, Sándor-palota, Sikló, Budavári Palota, Várszínház, Pince és
barlangrendszer. Citadella.
A kerület múzeumai: Aranysas Patikamúzeum, Budapest Történeti Múzeum,
Hadtörténeti Múzeum, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyar Nemzeti
Galéria, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Tabán Emlékkiállítás és Dokumentációs Központ, Zenetörténeti múzeum,
Mátyás templom gyűjteménye.
4.4 Gazdasági környezet

Jelemzően a kerületnek a vizsgát ingatlan kömyzetében: társasházak irodák,
bevásárló központ, templomok,Hotelek találhatóak.
Az épület földszinti részén kereskedelmi és vendéglátási egységek vannak.
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r ingatlan gazdasági környezete:

f ntös turisztikai látványossá g a Budai vár közeiében helyezkedik el.
1 Pesti oldalon lévő látványosságok után egy metro állomásra lévő a Batthyányi tér
kiváló kiinduló pont a Budai vár meglátogatására,
í batthyányi léről egy lenyűgöző látvány tárul elénk a Parlament a teljes
pompájában.
VV budai Duna parton végig éttermek és szállodák fogadják a turistákat, és a piheni,
kikapcsoklásra vágyókat
gyre népszerűbbek az ingatlan közeiében épült és korszerűsitett irodák.
iBkoia-óvoda, élelmiszer- és kereskedelmi üzletek, köz- és szociális intézmények akár
j'iyalogosan is megközelíthetőek.
Turistákat, piheni vágyókat vonza a Budai oldalon lévő termálfürdők, gyógyfürdők.
! 4.lngatlan környéke
Az értékelt ingatlan Budapest I. kerületében található a Batthyányi utca 2 szám alatt,
amely egy sarok épület Battáhnyi és Fő utca sarkán található.

J

Hagyományos szerkezetben épült társasházakkal, valamint középületekkel beépített
utca.
A szomszédságában helyezkedik el Szent Ferenc Sebei templom és a világszinten
ismert, 1600 -as évek végén épült Kapucnos templom Árpádházi Szent Erzsébet.

| 4.Az épület múltja:
Batthyány utca 2.). Háromemeletes lakóház, amely Mandl Fülöp bérházaként épült
1897/1898-ban, eklektikus neobarokk stílusban.
Tervezője Höfler Lajos építész, kivitelezője Hauszmann Sándor építőmester volt.
Bejárata a Batthyány utcáról nyílt, három homlokzata a Gyorskocsi utcára, a
Batthyány utcára és a Batthyány térre nézett.
A ház a következő 3. sz. ház jobb oldalán látszik. Négy évszak ház (3. szám).
Hikisch Kristóf építőmester építette saját maga számára, miután 1793-ban
megvásárolta a Jakosevics családtól.
Forrás:https://mek.oszk.hu/11200/11251/11251 .pdf
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4.Az Ingatlan megközelíthetősége;
tömegközlekedéssel:
Metro, villamos, busz 2 perces sétára találhatóak.
Vonat állomás a Keleti és Nyugati pályaudvar szinte metróval megközelíthető, illetve
Villamossal, busszal..
! Személygépkocsival az ingatlan több irányból megközelíthető.
I 'arkolás az utcán lehetséges, és a Duna parton igyenes parkolási lehetőség is van
Megnyitás

Átszállási kapcsolatok

időpontja
©11,39,109

1972. december 22.

8 19
(§>©©
0990

t>.

Az ingatlan leírása

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása a 2022. 05.10. napján a megren
dülő által küldött megküldött tulajdonlap, amely az Ügyfélkapu online rendszerén
keresztül let lekérve, nem hiteles tulajdoni lap másolat alapján történik.
A tulajdonos szóban nyilatkozott arról, hogy a nyilvántartásban semmilyen feljegyzés,
bejegyzés, illetve adatváltozás nem történt a dokumentum lekérdezése óta.

5,1. Az ingatlan jogi helyzetének bemutatássá
Az értékelt ingatlan Budapest I. kerület belterületén a Batthyányi utca 2 III emelet
feletti tetőtér-padlás, amely közös tulajdonban van.
I Alapterülete az alapító okirat szerint amely 1990 november 18-án készült abban
zereplő padlástér 485 m2.

N,2Az értékelendő ingatlan bemutatása:
lagyoroányos szerkezetű, magas tetős épület tetőterében található.

1.3 Az épületre vonatkozó fontosabb adatok:
Építés éve:

1897-1898-es évekre tehető
10
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Építési mód:

hagyományos

Alapozás:

sávalap

Falazatok:

tégla

Födémek:

fa

Tetőszerkezet:

magastető

Héjalás:

cserép fedés

Nyílászárók:

fa

Homlokzatok:

vakolt, színezett

Állaga:

felújítandó állapotú

Az értékelt padlás leírása:

Az értékelt padlás a társasház harmadik emelet felett található, kényelmes lépcsővel
mog közelíthető.
A padlás tér L alakú , a Battyányi utca felé van a hosszabik rész, a rövidebb rész a Fő
nlcára nyúlik.
I ülül nézetből a ház alaprajzát követően F betű rajzolódik ki,
A padlás tér tájolás szerit D-ről közelíthető meg.
A tető fa szerkezetű, cseréppel fedett, nem szigetelt.
A padlás értékelésénél csak a szemrevételezés alapján értékeltük, vizsgálatokat,
Mtárásokat nem végeztünk és vizsgálati anyagokat sem vizsgáltunk és nem is áll
í i íondelkezésünkre.
A tetőtér állapota felújításra szoruló, de nagy mértékű beázásokat, illetve életveszélyes
hotyzeteket nem látunk és a mellékelt fotok is igazolják.

7.

Az értékelési módszerek rövid áttekintése

A/ ingatlan értékbecslés célja a leggyakrabban a piaci, azaz a forgalmi érték mejiiliatározása.

A Í EGoVA értelmezése szerint a piaci érték fogalma:
, A becsült összeg, amelyért az értékelés napján az ingatlan gazdát cserélhet, egy
Imjlandóságot mutató vevő és hajlandóságot mutató eladó között megfelelő market(tevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan,
iM«rültekintően és kényszer nélkül járnak el.
A/ ingatlan értékének meghatározására használt módszerek

A. ingatlan értékének meghatározása mindig a célnak legmegfelelőbb módszer kiválaf./lósával és alkalmazásával történik. Az ingatlan értékelési módszerek alapjában
v*íve két nagy csoportra bonthatóak. Az egyik a piaci érték alapú értékbecslés, a másik
ii nettó pótlási költség elvű értékbecslés. A piaci értéken alapuló értékelési módszerekifh belül meghatározzuk az összehasonlító (forgalmi), illetve a hozamszámításon
nlupuló értékbecsléseket. Tehát az ingatlan értékbecslés elkészítéséhez használt
módszerek: 1.) piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés, 2.)
hozamszámításon alapuló értékelési módszer, 3.) költségalapú értékbecslés.
i

Piaci összehasonlító értékelés ismertetése és használata:

i %an eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan
( loméit összehasonlítja az adott körzetben a közelmúltban értékesített vagy
t rlékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján
iwükséges kiigazításokat, értékhelyesbítéseket a páros összehasonlítás vagy a
i ■'oportos összehasonlítás módszerével.
Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb az érték.
A/, összehasonlítás alapjául rendszerint a következő értékmódosító tényezők szolíjólnak:
*

műszaki szempontok: károsodások, kivitelezési hibák, alapozási módok, főte

herhordó szerkezetek eltérései, közbenső és záró födémek megoldásai,
tetőszerkezet kialakítása, határoló szerkezetek és nyílászárók, burkolatok
minősége és értéke, szakipari munkák, épületgépészet, felszereltség, épület
tartozékok;
*

építészeti szempontok: felépítmények célja, helyiségek száma, belső elren

dezése, beosztása az ingatlannak, komfortfokozat, műemléki védettség, egyéb
építészeti előírások;
*

használati szempontok: építés vagy felújítás éve, komolyabb káresemények,

karbantartás helyzete, üzemeltetés, rendszerszerű használat;
*

infrastruktúra: közműellátottság, közlekedés, megközelíthetőség, alap- és

középszintű központoktól való távolsága, oktatási intézmények, szabadidős
központok, telekommunikáció,
12
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*

környezeti szempontok (externáliák): szomszédos létesítmények, övezet,
kilátás (panoráma), környezeti ártalmak, stb.;

*

alternatív szempontok: funkcióváltásra alkalmasság, átépíttietőség, megoszthatóság, bővíthetőség

*

jogi szempontok, hatósági szabályozás: tulajdoni viszonyok rendezettsége,
osztott tulajdon vagy résztulajdon, kapcsolódó jogok (használati jogok, zá
logjog), ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, ill. széljegyen lévő egyéb jogok és
tények, országos és helyi építési szabályozás

A módszer fő lépései:
•

alaphalmaz kiválasztása;
összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése;
fajlagos alapérték meghatározása;

•

értékmódosító tényezők elemzése;
fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása;
végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

I 'mos összehasonlító módszer lényege, hogy a kiválasztott alaphalmazban lévő in
' Milánokat külön-külön hasonlítjuk össze az értékelendő ingatlannal, azaz páronként
iAiténik az összehasonlítás és a korrekció táblázatos formában. Mindig az össze
hasonlító ingatlan fajlagos értékét módosítjuk a korrekciós tényezőknek megfelelően.
A*' adott alaphalmazban lévő ingatlanok esetében előjelesen összeadjuk az egymás
•tinit lévő korrekciós tényezőket, majd ennek megfelelően módosítjuk a fajlagos
úrlöket, majd ezeket átlagoljuk és az így kapott fajlagos értéket megszorozzuk az
ör lókelendő
ingatlan
alapterületével.
Ez
lesz
az
ingatlan
por-, teher és igénymentes forgalmi értéke.

< wportos összehasonlító módszerben ezzel szemben először képezzük az alaphalfnnz átlagát és azt hasonlítjuk össze az értékelendő ingatlannal, mely során a
korrekciós tényezők számszerűsítése a páros módszernél leírtakkal egyező elvek
’. orint és módon történik. Használata csak olyan esetben fogadható el, mikor az
•l •phalmaz nagy elemszámú és az abban szereplő ingatlanokok tekintetben megletMősen hasonlítanak egymásra, azaz közöttük nincs lényegi eltérés (pl. lakótelepeken
• tlólható ingatlanok).

Hozam alapú értékelés ismertetése és használata:
iKŐsorban befektetési célú ingatlanok értékelésénél használjuk. Alkalmazásához a
p fektetések viselkedésének, kockázatának, időbeli lefutásának alapos ismerete
Ükséges. Az ingatlan értékét - jellemzően - meghatározó tényezők: bevétel/bérleti
[ dók, a bérlet időtatama, a bérlet feltételei, a bérleti díj felülvizsgálata és a hozam. A
| Módszernek a lényege az, hogy bizonyos vagyontárgyak úgy is értékelhetők, mint a
bérleti piacon jelen lévő ingatlanok. Ekkor az épületet, mint befektetési típusú vagyon
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tárgyat vesszük figyelembe. E módszer használhatóságának feltétele, hogy az in
gatlan jelenlegi jövedelemtermelő (hozamtermelő) képessége jellemző legyen a jövőre
vonatkozóan is. Más szóval azt feltételezzük, hogy komolyabb átalakítás nélkül, jelen
legi funkciójában és állapotában hasonló haszonnal működtethető tovább. A
hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek
megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből vezeti le az értéket, azaz
izon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó
llnzta jövedelmek jelenértéke. A módszer kiterjed az ingatlan lehetséges használati
utódjainak elemzésére, a jövőbeli bevételek és kiadások becslésére, a jövőbeli péníramok felállítására, a tőkésítési kamatláb meghatározására, a pénzfolyamok jelen
' rlékének meghatározására, és végső soron a legmagasabb jelentérték kiválasztl iára, mint hozamszámításon alapuló érték meghatározására. Ezen a fő módszeren
Imiül az alábbi módszertanok alkalmazhatók: 1.) diszkontált cash-flow módszer (DFC),
') direkt tőkésítés (DC).

Költség alapú értékelés ismertetése és hasznáiata:
A módszer lényege, hogy az ingatlan értékét az előállítás költségeiből próbálják meg
k-vezetni. Ugyanakkor a piacgazdaságban az érték nincs közvetlen összefüggésben
költséggel, továbbá nehézséget okozhat az is, hogy az ingatlanok hosszú élettar
tama miatt azok építése és értékelése között hosszabb idő telt el. Ahhoz, hogy ez a
ntt’KJszer használható legyen ezen fenti tényezőket avulással, értékcsökkentéssel kor'Múlják a becsült költségeket. Jellemzően speciális intézmények értékelésére (pl.: isóvoda, kórház, egyetemek, könyvtár, múzeumok, börtönök stb.) alkalmazzuk. Az
■ ilórás legfontosabb lépései a következők: 1.) a telekérték meghatározása, 2.) a fe
lépítmény újraépítési és pótlási költségének meghatározása, 3.) avulások
megállapítása, 4.) a felépítmény újra-előállítási költségéből az avulások levonása és a
Mekértékkel való összegzése. Két fő típusát különböztetjük meg: a.) nettó újraelőáttllfisi költségen alapuló értékelést, melynek lényege, hogy bruttó újraelőállítási
l nltségei (azaz az értékbecslés időpontjában újra fel lehetne/kellene építeni az
i lékelendő ingatlant ugyanazokkal az anyagokkal, technológiákkal, felszerelésekkel
i nyütt) csökkentjük a becsült avulásokkal; b.) nettó pótlási költségen alapuló értékelés,
moly során a nettó pótlási költséget úgy kapjuk meg, hogy a bruttó pótlási költséget
■vultatjuk, bruttó pótlási költség pedig az értékelendő ingatlannal funkciójában és mé
lyében megegyező olyan épület bruttó újraelőállítási költsége, mely az értékelt in
atlantól csak a gazdaságos újraelőállítás szempontjából indokolt mértékben tér el,
hiszen előfordulhat hogy a korábban használt anyagok, technológiák, szerkezetek,
üiolyek már egyáltalán nem számítanak korszerűnek, így azok használata csak je
lentős többletköltséggel, vagy a hatályos előírások szerint már egyáltalán nem lenne
indokolt. Az avulás során megkülönböztethetünk fizikai, erkölcsi, környezeti, piaci ill.
Iratégiai avulást is.

I 4 a módszert sem alkalmaztunk, hiszen nem a padlás tér újraépítése a cél, hanem
py teljesen új funkció kilakítása.
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8. A felhasznált értékelési módszer(ek) kiválasztása, a választás indoklása
A/ értékbecslés eredeti célkitűzése az ingatlan aktuális piaci, azaz forgalmi értékének
ü meghatározása volt. A vizsgált ingatlan típusa lakóingatian. A megrendelő befektem&ként, üzleti felhasználás, azaz hozamtermelés céljából vásárolná meg az ingatlant.
hozam alapú számítást nem tudunk figyelemben venni. Ezt. a módszert ennél az intiMtlannál nem tudjuk használni, mivel a jelen állapotában az ingatlan nem alkalmas
om tárolásra, sem más hasznosítása, elsősorben a megközelíthetősége és kialkítása
miatt sem. Az ingatlan korábban nem hasznosításra alakították ki, csak kimondottan
n felépítmény védelmére szolgált.
Költség alapú számítást:
I A a módszert sem alkalmaztunk, hiszen nem a padlás tér újraépítése a cél, hanem
• Miy teljesen új funkció kilakítása.
i ért az alábbi módszertanok kerültek kiválasztásra az érték megállapításához:
módszer: piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslés, azon
belül páros összehasonlítást alkalmazva, mint ellenőrző módszer.
i /en piaci alapú módszer alkalmazása a legoptimálisabb, a padlástér értékelésére.
A végső becsült piaci érték meghatározása:

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítása piaci összehasonlító adatokon
alapuló értékelési módszerrel.
V

Végső érték kialakítása az alkalmazott módszer kapott értékből az eredeti cé
lkitűzéseket figyelembe véve.

i.Értékelés levezetése
A/ ingatlan értékelését a piaci páros összehasonlító módszertan szabályainak alkalnmzásával végeztem el.
összehasonlító alaphalmaz kiválasztása

'
A.

értékelendő ingatlan értékének meghatározásához először is összehasonlító in(liánokat kerestem, melyek az alaphalmazt alkotják.

I on alaphalmaz összeállítása során figyelemmel voltam arra, hogy azok területi
nlhelyezkedése, alapterülete, gépészeti-műszaki állapota hasonló legyen az
■ dókelendő ingatlanéhoz. Az alaphalmaz leszűkítése során 5 ingatlan maradt, amely
íkalmas az érték levezetéséhez szükséges összehasonlításra.
i átlagos ármeghatározása

alaphalmaz felállítását követően meghatároztam az összehasonlító ingatlanok
t íllagos m2 árát, mely nem más, mint az adott ingatlan egy egységre vetített értéke,
i/oz az egy négyzetméterre jutó értékhányada, Ezt akként kaptam meg, hogy az
t'tiyes ingatlanok értékét elosztottam azok nettó hasznos alapterületével. A számítás
■ ludményeként a fajlagos m2árak 254.493 Ft/m2 alakult. Ebből az egységből kiindulva
A,-
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ti
i

megfelelő értékmódosító tényezők által, korrigálással tudjuk meghatározni a vizsgált
Ingatlan becsült piaci értékét.
hrtékmódosító tényezők vizsgálata

Majd felállítottam a korrekciós szempontokat, melyek a következők: kínálati ár vagy
adásvételi szerződésen alapuló tényadat, infrastrukturális elhelyezkedés, az ingatlan
i pületen belüli (szintenkénti) elhelyezkedése, az épületen belüli megközelíthetősége
(Mvonóval rendelkezik-e a társasház), az ingatlan műszaki állapota, valamint a
írsasház karbantartottsága.
/\ fajlagos ár korrekciója

A korrekciós tényezők meghatározása után az egyes szempontokat végig vizsgálva
mogadtam a korrekciók százalékos mértékét. Azaz ezen korrekciós tényezők alapján
11/ értékelendő ingatlanhoz hasonlítottam az összehasonlító ingatlanokat; amennyiben
ok értékelendő ingatlan az összehasonlító ingatlanhoz képest jobb volt, úgy az
■ szehasonlító ingatlant pozitív korrekciós értéket, amennyiben pedig rosszabb volt,
M«iV az összehasonlító ingatian negatív korrekciós értéket kapott, ugyanis közelíteni
> < ‘llett az értéküket a korrekciós tényezők százalékos becslésével.
I .1 követően az egyes összehasonlító ingatlanokra adott korrekciós értékeket
■ toponként, előjelük fegyelembe vételével összeadtam, így az egyes összehasonlító
ÍHtjatlanok vonatkozásában megkaptam az egyes összehasonlító ingatlanokra vonat
kozó korrekciók összesen értékét, mely egyetlen összehasonlító ingatlan vonatItN/ásában
sem
lett
nagyobb
SWo-nál. Ha azonban az összegzett korrekció értéke meghaladná a 20%-ot ez a gyai < 'dalban azt jelentené, hogy a kiválasztott ingatlan nem eléggé hasonlít a vizsgált
iuíiHtlanhoz. azaz kieseik az alaphalmazból. Az értékmódosító tényezők összegeként
' iipott korrekciós értékkel módosítottam az összehasonlító ingatlanok értékét így
"<■ gkaptam a korrigált fajlagos értéket.
\ forgalmi érték kiszámítása

i /'in összehasonító ingatlanok korrigált fajlagos értékét és az ingatlanok alapterülelúvol elosztva jutottam el az egyes összehasonlító ingatlanok korrigált fajlagos m2
rtt/'hoz, mely értékek 254.493 Ft/m2. Ellenőrző számításként elvégeztem a szórásHumzést, azaz kiszámítottam a legnagyobb fajlagos m2ár és a legkisebb fajlagos m2
' valamint a legnagyobb korrigált fajlagos m2ár és a legkisebb korrigált fajlagos m2
h különbségét, figyelemmel arra, hogy az különbség a korrekciós értékek miatt
' .Akként, így megfelelően végeztem el a korrekciós tényezők számítását.
I t követően a korrigált fajlagos m2 árak számtani közepével megszoroztam az
linkelendő ingatlan alapterületét, így kaptam meg annak számított, becsült piaci érté
t" t
l ' hót a számítás 254.493Ft/m2 * 485 m2 = 123.429.105,- Ft. Ezen számított értéket
i ■)' kitettem: 123.400.000,. Ft-ra azaz egyszázhuszonhárommilliónégyszázezer forIni

Mivetkező táblázat részletesen tartalmazza a vizsgálat adatait.
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r\lQ15Buüspcst. BatthyAnyi u. 2
Hajoaevlcs Krisztián

Imjatlan típusa

Tirsaaház tetőtéri rész/közös tulsjdon

Megjegyzés

hasonló Mstakitásii. faltsgQ IngsUsnek

>lr$z.
Jlakás alapterülete
[funkció

14 126/ nincs külön
485 m2
Tetőtér

Szemle dátuma

2022.05.05.12:00:00

Az öaazehaaonlitéa körébe vont Ingatlanok
Összehasonlító mqatlan elme

No.
1

XI kerület Bánok Béla utca

Funkció

Leírás kialakítás szerakazat éllaq közművek lekvés szabászára szlntszám stb.)

Padlástér

Belső kétszintes lakások kllakathatöak, de akár még szint la ráépíthető

ínaftHaacom

XI kér Szent Gallért tóméi

Padlástér

3

XII kar Alkotásul

Padlástér

4

V kér Szent István krt

Padlástér

Társasház padlástere eladó, nem készüllek tervek

s

V kar Budapest Vadász utca

Padlástér

Érvényes építési engedéllyel rendelkező, 7 kétszintes lusuatakéaos projekt

Xll.ker, Alkotás utcáról nyíló csendes kis utcában, 420m2, nagypolgári társasház tetőtere

Számítód táblázat piaci forgalmi érték meghatározáeéhoz 1

Cim

1
2

XI kerület Bartók Béta utca
XI kar Szent Gellért térnél

3

XllkerAkólésut

4

V kar Szent István krt

5

V kér Budapest Vadász utca

6

0

7

0

Kínálati adat 2022.05.10.
iCBattaikcaai

Kiváló lokációban Szem Gallért tér és Gárdonyi tér közötti részen tetőtér tulajdonjoga eladó, nincs a ház leié kötelezettség.

2

No.

Adat tip use Idő
Kínálati adat 2022.05.10

kínálati adat
2022,05.10
kínálati adat

2022.06.10 log#!tan.cQm

Ár

kínálati adat
2022.05-101 ngatlaacom

Korrekciót fényezők (%)

I

Társa
Kialakít
Inkáit Szfntb
eház
ás,
Adásv
all
ruklur
állapot
Elhely
Műsza
Egyéb Összes
Fajlagos ár Ktnéla
Alapta alaprajz
élek ezksd
lka
elhely
Kf
a,
korrekd
*
(HUF/m!) ti adat
rfllat
és
ellátott ezkad állapot
ó(K>
skende “partéi
és
progta
ság
zés
m"

Atlegár

Építés
éve

Hitek (m2|

Hasznos
alaptestet
(m2)

1820

*

716

214 000 000

298 883

or.

0%

6%

0%

OK

OK

0%

OK

0%

OK

5%

313 827

600

260 000
106428

OW

0%

6%

OK

5K

OK

OK

OK

5K

OK

15%

0%

0%

0%

OK

0%

10K

OK

OK

OK

OK

10%

299 000
117 071

226 495

0%

0%
0%
OK, 1

5K
OK

OK
0%

OK

OK

OK
OK

0%

■s%

0%
0%

OK

389 073

OK

0%

0%
0%

-5%

239 919
389 819

OK

OK

OK

0%

OK

OK

0%

0

0%

014

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

0%

OK

0

1800
1810
1930
1930

HUF

-

420

130 000 000
44700 000

-

372
604

85000 000
235 000 000

-

0
0

* Egyéb korrekció: -

1

M

Extra korrekció:

5%

Korrigált
fajlagos ár
(HUFtetó)

-SK

Átlagos,
korrtgéll
fajlagos ár
(HUF/m2)

267 887

■13 394

Az értékelt Ingatlan alapadatai
1015Budapett, Batthyányi u. 2

1980

485

Korrigált, végtó fajlagos átlagár {FVm2):

254 493

Az értékelt lOISBudapest, Batthyányi ti. 2*z. alatti Ingatlan becsült forgalmi (piaci) értéka:

123 428 935 Ft

Az értékelt Ingatlan becsült forgalmi (piaci) értóim, kerekítve:

123 400 000 Ft

Érték levezetése piaci összehasonlító módszerrel

Az ingatlan értékének meghatározása piaci összehasonlító módszer alkalmazásával
In oallan címe
Ügyiéi neve

Az ingatlan végső forgalmi (piaci) értéke:123.400.000,- Ft
•zázhuszonhárommilliónégyszázezer forint.

azaz

egy-

Budapest, 2022. május 10

Tóth Irén
Ingatlanvagyon értékelő szakértő
i,Alapfeltevések, korlátozások, szabályozások
A megállapított értékek per-, teher-, és igénymentes tulajdoni állapotára vonatkoznak.
Az Értékelési bizonyítvány csak a megbízásban rögzített célra használható. Egyes részelnek, illetve adatainak szövegkörnyezeten kívüli felhasználása tilos. Más célú felhasználása, ill. publikálása kizárólag a
Megbízó és a Megbízott együttes hozzájárulásával megengedett.
Az értékelés adatait és a végösszegét az értékelés fordulónapjára vonatkozóan határoztam meg és az
értékelés fordulónapjától számitott 90 napig érvényesek.
Az értékelés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatban semmilyen érdekeltségem nem volt és jelenleg
sincs, továbbá semmilyen személyes érdekeltség nem fűz egyetlen személyhez sem, amely az in
gatlanhoz kapcsolódó bármely tevékenységből részesül.
A megbízási díj nem függvénye az általam megfogalmazott forgalmi értéknek. A birtokomba kerülő iratok
hitelességét nem vontam kétségbe.
Az Értékelési bizonyítványban között adatok és elemzések a 26/2005 (VII. 11.) PM rendelettel összhangban vannak, annak formailag és tartalmilag megfelelnek, megállapításaim és véleményem a valóságnak
megfelel és korrekt.
Az Értékelési bizonyítványban meghatározott forgalmi érték csak a mellékletben szereplő tulajdoni lapon
szereplő adatokkal megegyező hiteles tulajdoni lap bemutatásával (és működési engedéllyel együtt)
érvényes.
A szakvélemény magyar nyelven íródott. Idegen nyelvre fordítása esetén, az esetleges eltéréseknél a
magyar nyelv szerinti megfogalmazás a döntő.
Felelősséget vállalok minden adatért, információért, amellyel kapcsolatba kerültem a szakvélemény elkészitásé során. Amiről tudtak, tudhattak és nem közölték velem, azokért az adatokért felelősséget nem
vállalok, valamint harmadik féllel szemben felelősséget nem vállalok.
A meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, és csakis a Megbízó áltat jelen szál
vélemény 3. pontjában megjelölt célra történő felhasználásban érvényesek.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó
személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az in
formációszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes szemé
lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet f "
il helyezéséről szóló jogszabályoknak
megfelelő módon kezeli.

nMfipest, 2022. május. 10.
Tóth trón
Ingatlanvagyon értékelő szakértő
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|i in leíró adatai
| Budapast Főváros Kormányhivatala Földhivatalt Főosztály
Budapest, XI., Budafoki út59.1519 Budapest, Pf. 415

Ingatlan leíró adatai
2022.05.10
BUDAPEST I.KER.

Szektor; 96
Térképszelvény;

Belterület 14126/3 helyrajzi szám
Jen, BUDAPEST I.KER.

Batthyány utca 2. -felDlvitsgálat alatt"

I. rész* 1
|]1. A? ingatlan adatai:
«trétilet adatok
I ffOveléti dg/klvett megnevezés/

Kivett lakóház, udvar

min.o

0

terület
ha m2

1086

kat.t.jőv. alosztály adatok
k.fíll.
tér. kat.jöv
ha m2 k.fill
0.00

1. bejegyző határozat: 274008/2/2007/07.10.16
TéfMsház
A földrészlethez tartoznak az alapító okirat szerint közös tulajdonban álló épületrészek,
berendezések és helyiségek.
2. bejegyző határozat: 275175/1/2007/07.16.11
Műemléki jelentőségű terület 7/2005. (III.1) NKÖH rend. - 291769/1/2066. sz. beadvány
rangsorában.

Nem hiteles tulajdoni lap

E ölvíatatí a íaKétkfczö Jtipun

liíapoisi top

Nem hiefes tulajdoni top

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

1

Kei

Néni hiefes tulajdoni lap

Nem hiefes tulajdoni lap

lia Főidíuv^ak Főosztály
Oldal:

KI Ikidifatu lit 59 1519 Budapest. Pí 415

2/2

Nem Jbitdies talajdbffi lap * tdjes másolat
Me^caicik siámj878212W2022
2022.05. lü

S Eefctor

t T.KfcH.
Ii l.lji.

14326/3 Bolyrajai srám

ÜT

Nem hiefes tulajdoni lap

Itlrkvi tulajdoni lap

Folvtatis az előző tepról

m RÉSZ

-

i „ - »> i«ii 14»* öZM , «rk*2«ii idő: 31932/1/2Ű12/II .08. ÍS

1 *li 11^
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Nem hiefes tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEGE-

7

e

❖
j

A

&

Nem hitefes tulajdoni lap

d?

■ 11 hiteles tulajdoiü lap

Nem hitefes tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni Jap
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefon; 1818 |1~es menü 4-es menüpont)

inline
I

Altatások

Elértidő; 0-24

Keresési mód
választás

m történő visszalépéshez használja

Keresési feltétel
megadása

óm

Ingatlan
választás

hnformáeió
megjelenítás

a fenti navigációs sávot* A böngésző Vissza gombja mindig a Kezdőlapot Jelenfti meg.

l|liM információk
i azátn
K. belterület
HP belterület
i H K, belterület
I IN P belterület
fii1 ip belterület
• hin belterület
i li belterület
P belterület
'

Ijelterület
belterület
R belterület
1 belterület

1

[ ki P belterület
> i P belterület
: p, belterület
w 1 U belterület
[ki K belterület

mI

belterület

(VJ i; belterület
! p. belterület
IVlP belterület
lí|i belterület

IL

_______
1 I belterület

rlkíp belterület
• I • P belterület
1 i'| P belterület
11 belterület
1 • 1 belterület

1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
t2.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2fszt
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 fezt
1015 BUDAPEST I KER. Batthyány utca
2 fezt
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 fszt
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2fszt
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 fszt. 4A.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 4.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utea
2 2.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 I. em. 5.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 I. em. 6A.
1015 BUDAPEST I.KER, Batthyány utca
2 I. em. 6.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 I. em.^7. _______________ _______
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 I. em. 8.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 l. em. 9.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 I. em. 10.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utea
2 II. em. 12.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 II. em. 13.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 II. em. 14.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2II. em. 15.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utea
|2 II. em. 15 A.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 II. em. 16.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 II. em 17.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2111. em. 19.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 III. em. 19 A.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 III. em. 20.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 III. em. 21.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utca
2 III. em. 22.
mii; m infiDccr i k-tro

Jogi

Megnevezés

Cím

Szobák Fél szobák

Eszmei

Terület

száma

hányad

(m2)

jelleg

száma

Társasház
üzlethelyiség Társasház

Sí 7/10000 125

jzlethelyiség : jrsasház

146/10000 29

üzlethelyiség Társasház

■04/10000 102

üzlethelyiség Társasház

315/10000 64

0

122/10000

iroda

Társasház

akás

Társasház

185/10000 37

lakás

I ársasház

178/10000 36

akás

Társasház

168/10000 34

lakás

Társasház

lakás

Társasház

401/10000 81

akás

Társasház

344/10000 69

lakás

Társasház

372/10000 75

lakás

Társasház

572/10000 116

lakás

Társasház

265/10000 53

lakás

Társasház

140/10000 28

lakás

Társasház

334/10000 168

akás

Társasház

353/10000 71

10

25

M13/10000 83

lakás

T

ársasház

416/10000 84

lakás

Társasház

362/10000 71

akás

I ársasház

214/10000 43

akás

ársasház

265/10000 53

X

lakás

i

ársasház

138/10000 28

akás

társasház

434/10000 88

lakás

Társasház

394/10000 80

•akás

Társasház

344/10000 69

akás

Társasház

lakás

Társasház 3

>itr-*! lok-u-

■ ' ^ rc-n. It's FÜ

0

72/10000 75
362/10000 73

TrT

il

tcm nrwvlof;

t" H. inlet
Imltefütot

(2111. em. 23.
1015 BUDAPEST 1 KÉR. Batthyány utea
lakás
2 III. etn. 24.
1015 BUDAPEST I.KER. Batthyány utea
lakás
2IV. em. 1.

l
Társasház! 1

0

139/10000 28

Társasház 1

0

156/10000 32

ÜGYFÉLSZOLGALAT
Telefon: 1818 {1-e$ menü 4-es menüpont)

Eshető 0-2^ siía
run.pmü
vf1litA.:IAr<

•Ixn htlnjdttnl lap

Kete$és> feltétel
megadása

Ingatlan
választás

Fizetés

1

A padlástér

i /"N

16/0

FŐVÁROSI
T^RSASHÍZ

ALAPITÚ

u i

r" • -.................... v

a-j^rrijN

Érkcics
ideje:
OKIRAT

jfip

1—
OEC

jggO

H'rk cr Q
------J-tT-O o o o

.

1

8

,;loirai vzasna:
előadó:

nKlIiklel:

Általános rendelt^.rásck

| fftvárosi XII-I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat /1531 Budapest, XII.,
EftMIWiágó u. 18./ a 32/1969. (IX. 30.) Korm. sz. rendelet 2. §. (2) bekezBWai’ alapján a házingatlanok elidegenítése érdekében a budapesti I. kecüleM J'Al tulajdoni lap és 14126 hrsz-u; 1327
kiterjedésű, a Magyar Állam
lOll.jöonában és a Fővárosi XII-I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat kezeléíilló, természetben Budapest, I. kerület Batthyány u. 2. szám alatti
lant a mellékelt tervrajz alapján

társasházzá

alakítja

át.

I ’ ii sasház lakás.ait és helyiségeit az 1977. évi 11. számú tvr^ valaamrt a
■ Ini. alapitd okirat rendelkezéseinek menfelel^íeTr7TiíXnt,..öríikták^yr)kat éslhe||rjn beket természetben megnsztva a telek és A kŐZíisjt,ulajdnnh^n maradó
Bt.
\ ‘
*
■ l - », - c.
l
• nil- krizös használatának jogával a kijelölt e Ili hegen i tő szetVrö‘!Íjári.--ér4tékem .. .___ v, .
„1..
..
i
, .i
■IVb
— -------—^
—
—
■

•’..t 'vi 3
■ A
II.

‘3'' * " ’

i,’ic*íí‘

3u;r>f«

Közös és külön tula ‘dón
A.

KÖZÖS

tula időn

38.
II* i .1 lan közös tulajdonban maradnak a mellékelt tblli-r-ajzon-feltüntetett és

■dlhh felsorolt építményrészek, felszerelések és berendezések.

2

(>3_tulajdonba kerülő vagyonrészek

Telek"

1327 m2

'

Alapfalak, felmenő falak, pillérek, kémények
Közbenső födémek burkolat nélkül, zárófödém burkolattal, koszorúk,
kiváltók, lépcsőkarok és pihenők burkolattal, erkélylemezek burko
lat nélkül
Talajnedvesség elleni szigetelés /fal- és padlószigetelések/, ta
lajvíz elleni falszigetelés
Tetőszerkezet héjalás, kémény- bádogszegélyek, párkányfedések, eresz
szegélyek, könyöklőbádogok, függóeresz- és lefolyócsatornák
Homlokzatvakolat, lépcsőházi vakolat, közös helyiségek

vakolatai

Közös helyiségek /házfelügyelői lakás, tárolók, közös WC-k, előte
rek, folyosók/ nyílászáró szerkezetei és biztonsági rácsai
Vizbekötés, vízóra, viz alap- és felszálló vezetékek a külön tulaj
doni illetőségek leágazó vezetékéig, a közös helyiségek viz ágveze
tékei és berendezési tárgyai, a kerticsap ágvezetékkel együtt
Csatornabekötés, csatorna alap- és ejtővezetékek a külön tulajdoni
illetőségek leágazó vezetékéig, a közös helyiségek

csatorna ág

vezetékei és berendezési tárgyai
Elektromos bekötés, elektromos fővezeték a külön tulajdoni illető
ségek árammérő órájáig, a közös tulajdoni! helyisének el-jktromos
vezetékei és szerelvényei
Gázbekötés, alap- és felszálló vezetékek a külön tulajdoni illető
ségek mérőjéig, a közös tulajdonú helyiségek ágvezetékei és beren
dezési tárgyai
'

,
2

Közös tárolók a pincében, összesen:

482,35 m

Padlástér

485,00 m2

Kapualj a földszinten
Melléklépcső, előtér

20,05 m

2

8,60 m2

3

•VI

Főlépcső

33,00 m2

RVIl.

Közös WC

9,34 m2

iftll.

Házfelügyelői lakás
Szoba
Előszoba
Fürdőszoba
Konyha

17,80 m2
1,70 m2
3,40 m2
B. 20 m2

Összesen :

31,10 m2

*1)1,

Függőfolyosók, összesen :

91,38 m2

1*

Belső folyosók és előterek,
összesen:

Ml

Tárold az I. em-en.

B.

16,00 m2
8,92 m2

Külön tulajdon

toli'H'l/etben megosztva az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek,
||Ml fársasháztulajdoni illetőségük alkotórésze - a közös tulajdonban maradó
útrészek közös birtoklásának, használatának jogával "az egyes társasházHll kik ások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, azok tartozékaival,
(|#H|V

fith nreLéseivel az alábbiak szerint.
j ; ' i■
.‘í* •
/ • i ■■
A Magyar Államot illeti a terveken l. számmal jelölt fszt-i eladótér,
raktár, öltöző, mosdó, WC helyiségekből álló ÜZLET

124,59

alapterülettel, valamint a közös tulajdonból 617/10.000 hányad.
A Magyar Államot illeti a terveken 2. számmal jelölt fszt-i egy helyi2
Ságból álló üzlethelyiség 29,32 m alapterülettel, valamint a közös
tulajdonból 145/10.000 hányad.
li/

A Magyar Államot illeti a terveken 3. számmal jelölt fszt-i eladótér
négy raktárhelyiségből álló ÜZLET 101,72 m^ alapterülettel, va
lamint a közös tulajdonból 504/1Q.0Q0 hányad

[Giol'ii
.
Uu«Clt{4[l{
A Magyar Államot illeti a terveken 4. számmal jelölt fszt-i eladótér,

raktár helyiségekből álló ÜZLET

63,83 m

a közös tulajdonból 315/10.000 hányad.

alapterülettel, valamint

•

!?
A Magyar Államot illeti a terveken 5. számmal jelölt fszt-i két helyi-

ségből álló IRODA

24,57 m

2

alapterülettel, valamint a közös tu

lajdonból 122/10.000.hányad.
A Magyar Államot illeti a terveken 6. számmal jelölt fszt.i4/a. ajtószámu egy szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből
álló öröklakás 37,31 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból
1B5/10.000 hányad.
A Magyar Államot illeti a terveken 7. számmal jelölt fszt. 4. ajtdszámu egy szoba, előtér, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló öröklakás
35,92
alapterülettel, valamint a közös tulajdonból 178/10.000
hányad.
A Magyar Államot illeti a terveken 8

számmal jelölt fszt. 2. ajtó-

számu egy szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló örök
'
2
lakás 33,83 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból 168/10.000
hányad.
A

Magyar Államot illeti a terveken 9. szá-Tijial ielült I. em. 5.ajtószá-

m>i két szoba, előszoba, hall, konyha, két kamra, fürdőszoba helyisénekböl álló öröklakás 83,38

alapterülettel, valamint a közös tu

Lajdonból 413/10.000 hányad.
A Magyar Államot illeti a terveken 10. számmal jelölt I. em. 6/a. ajtószámu két szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből
2
álló öröklakás 80,94 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból
401/10.000 hányad. -

II./

A Magyar illámat illeti a terveken 11. számmal jelölt I. em. 6. ajtó
számú két szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC helyiségekből álló
öröklakás 69,48 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból
344/10.000 hányad.

\'U

A Magyar államot illeti a terveken 12. számmal jelölt

I. em. 7. ajtó

számú két szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba,

WC helyiségekből

álló öröklakás 75,09 m
372/10.000 hányad.
H./

alapterülettel, valamint a közös tulajdonból ^

A Magyar államot illeti a terveken 13. számmal jelölt I. em. 8. ajtó
számú három szoba, előszoba, közlekedő, konyha, étkező, közlekedő,
2

kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló öröklakás 115,55 m alapterü
lettel, valamint a közös tulajdonból 572/10.000-' hányad.
Ifl,/

A Magyar államot illeti a terveken 14. számmal jelölt

I. em. 9. ajtó

számú egy szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből
2
álló öröklakás 53,50 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból
265/10.000 hányad.
l'i./

A Magyar Államot illeti a terveken 15. számmal jelölt I. em. 10. ajtószámú eny szoba, konyha helyiségekből álló örök lakás 28,31 m

2

aLap te

rülettel, valamint a közös tulajdonból U0/10.QCO !'ányad.
14,/

A Magyar Államot illeti a terveken 16. számmal jelölt II. em. 12. ajtó
számú négy szoba, félszoba,
scgekből álló nrokalkás

előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyi
•>

168,34 nT alapterülettel, valamint a közös

tulajdonból 834/10.000 hányad.
li,/

A Magyar államot, illeti a terveken 17. számmal jelölt II. em. 13. ajtó
számú két szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből
2
álló öröklakás 71,23 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból
353/10.000 hányad.

6

16./

A Magyar Államot illeti a terveken 18. szánnal jelölt If. em. 14. ajtószámu két szoba, félszoba, előszoba, közlekedő, konyha, kamra, für2

dőszoba, WC helyiségekből állő öröklakás 84,01 m alapterülettel,
valamint a közös tulajdonból 41ő/10.000 hányad.'
ó.—-t9./

A Magyar Államot illeti a terveken 19. számmal jelölt II. em. 15. ajtószámu két szoba, félszoba, előszoba, előtér, két közlekedő, konyha,
.
.2
étkező, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló öröklakás 71,05 m
2

..

alapterülettel, a hozzátartozó 4,0G m alapterületű erkéllyel, valamint a közös tulajdonból 362/10.000 hányad.
^
20. /

.

A Magyar Államot illeti a terveken 20. számmal jelölt II, em. 15/a.
ajtószámu egy szoba, előszoba, konyha, WC helyiségekből álló Örökla2
kás 43,28 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból 214/10.000
hányad.
^

21. /

A Magyar Államot illeti a terveken 21. számmal jelölt II. em. 16. ajtászámu egy szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségek_
2
bői álló öröklakás 53,50 m alapterülettel, valamint a közös tulajdon
ból 265/10.000 hányad.

l'l.l

A Magyar Államot illeti a terveken 22. számmal jelölt II. em.L7. aj2'
töszámu egy szoba,, konyha, WC helyiségekből álló öröklakás 27,91 m

alaoterülettel, valamint

;?)./

a

közös tulajdonból 138/10.000 hányad.

A Magyar Államot illeti a terveken 23. számmal jelölt íjl. em. 19. ajtószdmu két szoba, félszoba, előszoba-étkező, fózófülke, fürdőszoba
2

helyiségekből álló öröklakás

87,71 m

alapterülettel, valamint a

közös tulajdonból 434/10.000 hányad.
./

A Magyar Államot illeti a terveken 24. számmal jelölt III. em. 19/a.
ajtószámu

két szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségek2

bői álló öröklakás

79,61 m

donbdl 394/10.000 hányad.

alapterülettel, valamint a közös tulaj-^^-"

7

?''«/

A Magyar Államot illeti a terveken 25. számmal jelölt III. em. 20. ajtószámu két szoba, előszoba, konyha, WC helyiségekből álló öröklakás
2
69,43 m alapterülettel, valamint a közös tulajdonból 344/10.000
.
hányad.

?6,/

A Magyar Államot illeti a terveken 26. számmal jelölt III. em. 21. ajtószámu két szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekból álló öröklakás 75,09 m alapterülettel, valamint a közös tulaj
donból 372/10.000 hányad.

77./

A Magyar Államot illeti a terveken 27. számmal jelölt III. em. 22. ajtószámu három szoba, félszoba, előszoba, közlekedő, konyha, kamra, für•
2
dőszoba, WC helyiségekből álló öröklakás 115,74 m alapterülettel,
valamint a közös tulajdonból 572/10.000 hányad.

70./

A Magyar Államot illeti a terveken 28. számmal jelölt III. em. 23. aj
tószámu

egy szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyisé-

gekból álló öröklakás 53,50 m

2

alapterülettel, valamint a közös tu-

L~-

lajdonból 265/10.000 hányad.
7''./

A Magyar Államot illeti a terveken 29. szómmal jelölt III. em. 24. ajtó
.
2
számú egy szoba, konyha, WC helyiségekből álló öröklakás 28,13 m alap
területtel, valamint a közös tulajdonból 139/10.000 hányad.

30./

A Magyar Államot illeti a terveken 30. számmal jelölt EV. em. I. ajtószómij egy szoba",- konyha, WC helyiségekből álló öröklakás 31,59 m'
alapterülettel, valamint a közös tulajdonból 156/10.000 hányad.

^—
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'• A tulajdonostársak közgyűlési határozattal ettől eltérően is megálla
podhatnak. A telekrész vagy valamely épületrész kizárólagos használata
nem változtat azonban a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén.
A tulajdonostársak abban is megállapodhatnak, illetve a közgyűlés olyan
határozatot is hozhat, ha valaki tulajdoni hányadát meghaladó telek
vagy épületrészt használ kizárólagosan, a többlethasználat arányában a
többi tulajdonostársnak térítést kell fizetnie.
Építkezés
A tulajdonostárs az öröklakásban, helyiségben építési munkát végezhet.
Ha e munka másik tulajdonostárs,

vagy társak jogát érinti, sérti, ki

kell kérni előzetesen az érintett tulajdonostárs vagy társak hozzájá
rulását.
Közös tulajdonban lévő vagyonrészben építkezni csak az összes tulajdo
nostárs hozzájárulásával lehet.
A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelé
sek fenntartásával /karbantartás, feluiitás/ iáró költsenek viselése
>\

tulajdonostársak az alapitó okirat II. fejezetének A. oontjában

I. -

.

sorszám alatt felsorolt telek, ÓDitményrészek, berendezé

sek és felszerelések fenntartáséval járó költségeket tulajdoni hányaduk
szerint viselik.
A tulajconostársök a felújítási .munkák fedezetének biztosítására fsiuji-o
J
tási alaoot kécsznek. A felújítási aieo mértekét a közgyűlés határozza
meg.
A társasházzal kapcsolatos egyéb.közös kiada'sok /kezelési, üzemeltetési
költség, közüzemi dijak/ a tulajcíanostácsakat tulajdoni hányaduk arányá
ban terhelik.
öröklakások /helyiségek/ költségeinek viselése
A külön tulajdonban lévő öröklakások /helyiségek/ berendezésének, fel
szerelésének karbantartásával, felújításával, pótlásával, fenntartásával
járó költségek az öröklakás /helyiség/ mindenkori tulajdonosát terhelik.

8

III.

Inqatlannyiivántartásra vonatkozó rendelkezések

Alulírott Fővárosi XII-I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat /1531 Budapest,
XII., Királyhágó u, 18./ a Fővárosi Kerületek Földhivatalának Ingatlannyil
vántartási és Földértékelési Osztályától kérni fogja, hogy az Ingatlannyil
vántartási Részleg a társasháztulajdon alapítását jegyezze be, ennek során
a II. fejezet A. pontjában foglaltaknak megfelelően, a társasház közösség
ben maradó építményrészeit, .felszereléseit, berendezéseit a közös telekkel
egy földrészletként törzsbetétbe egyesítse, míg a TI. fejezet 8. pontjában
foglalt, felsorolt lakásokat, helyiségeket, valamint a közösségben maradó
vagyontárgyakból ugyanott feltüntetett eszmei hányadrészt egy-egy tulajdo
ni joszágtestként kiilön-kíilön tulajdoni lapokra jegyezze be a tulajdonjo
got.
A Magyar illám javára jegyezze be azzal, hogy az ingatlan kezelője a Fővá
rosi XIT-I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat /1531 Budapest, XII., Király-
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IV.
A tula idonostársak egymás közötti iogyLszonya

A társasháztula icfon ecvséie
A társasházban Lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
a tulajdonostársak külön tulajdonába vannak.
Az éoület azon részei, berendezések, amelyek nincsenek külön tulajdon
ban, a tulajdonostársak közös tulajdonában

vannak. A tulajdonostársak

közös tulajdonában van a telek is, mint eszmei osztatlan közös tulaj
don.
A társasház-öröklakás, valamint a külön tulajdonban lévő helyiségek a
tulajdonostársat megillető közös tulajdoni hányadrésszel együtt önálló
ingatlan.
Az öröklakás és a közös tulajdonban lévő vagyonrészek eszmei hányada
egységet képez, melyet csak együtt lehet e1idegeniteni, illetve mint
tulajdont átruházni.
..
2./

A birtoklás, használat, rendelkezés inna. elővásárlási ion
A túl ajdanost-rsat 3 társasház-cröklakásrs, helyiséges rrsgillsti a
■birtoklás, használat, rendelkezés jcca.
-j
A tulajdonostárs a külön tulajdonával, a külön tulajdonhoz tartozó
közös tulajdonra vonatkozó hányadrésszel együtt szabadon rendelkezhet.
A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felleshet.

1./

A közös tulajdonban

lévő telek, épületrészek birtoklása, használata

Az épülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek bir
toklására, használatára - a jogszabályok és hatósági rendelkezések ke
retei között - a tulajdonostársak mindegyike jogosult, e jogát azonban
egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérel
mével.

•

n
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t

Ha a tulajdonostárs az öröklakás /helyiség/ használatát másnak engedi
át, felelős mindazokért a károkért, amelyeket a használó /bérlő, stb./
a lakás vagy a közös tulajdonban lévő vagyonrészek rendellenes haszná
latával okoz.

'

Ha az érdekelt tulajdonostárs a kártérítési kötelezettségét nem telje
síti, a közös képviselő a szükséges intézkedéseket az érdekelt tulaj
donostárs terhére és költségére megteheti. A jogellenes állapot meg-szüntetésére birdilag is kötelezhető.
7./

Közös költségek biztosítása

'

'

A közös költségek biztosításáról a tulajtíonostársaknak kell gondoskod
ni. Ennek összegét, esedékességét a szükségletnek megfelelően a közgyű
lés határozza meg.
Bármelyik tulajdonostársnak a társasházből adódó közös költség tartozá
sáért a tulajdonostárs jogutódja - élők közötti jogutódlás esetén a
volt tulajcíonostárssal egyetemlegesen - felelős.
S./

A társasházközrssén növelnek intézése. A közcvülés

A társasházközösség ügyeiben a tulajrionostórsak közgyűlése, illetve a
közös kéoviselő dönt.

.

A közgyűlés határoz:
a./

_

a közös tulajdonban lévő éoület, berendezések, faiszerelések kar
bantartásáról, felújításáról,

b./

az éves tervben, költségvetésben meghatározott karbantartásáról,
közös kötelezettségek vállalásáról, a közös bevételek felhasználá
sáról, a tulajdonostársak által fizetendő hozzájárulás mértékéről,
befizetésének módjáról, esedékességéről,

c./

év közben a terven kívül felmerült 10.000,-Ft-ot meghaladó munkák
elvégeztetéséről,

1?

d./

a felújítási alap képzéséről, mértékéről,

•

e. /

az építkezésről, ha azok közgyűlési döntést igényelnek,

f. /

az alapitó okirat módosításáról,

g. /

a közös tulajdon megszüntetéséről,

h. /

az egész ingatlan elidegenítéséről,

i. /

a jogszabályok és hatósági rendelkezések keretei között a közös
tulajdonban állő épületrészek hasznosításáról, használatáról, bir
toklásáról, valamint a közös tulajdonban lévő telek vagy egy ré
szének hasznosításáról,

j. /

a közös képviselő megválasztásáról, díjazásáról, visszahívásáról,
tevékenységének ellenőrzéséről, a

gazdálkodásával kaocsoiatos

felmentvény megadásáról,
k. /

a közös képviselő által előterjesztett költségvetés és elszámolás
/felmentvény/ elfogadásáról,

l. /

azokról az egyéb kérdésekről, amelyeket a közgyűlés saját hatáskö
rében fenntart.

A tulajconcstársak minden év első hcnaojában évi rendes közgyűlést tar
tanak. Fontos ok közlésénél legalább 3 albetét tulajdonosa kérheti rend
kívüli közgyűlés összehívását. Azokban az esetekben, amikor jelen okirat
valamely tulaidonostárs kérelméhez való hozzájárulás kifejezetten a köz
gyűlés hatáskörébe utalja, az érintett tulajdcncstdrs egymaga is kérhe
ti közgyűlés összehívását. Az erre irányadó jogszabály szerint a telek
könyvi ingatlannyilvántartási hatóság is egycenivhatja a közgyűlést,
jogosult végül a közgyűlés rendkívüli összehívására a kezes képviselő
is. A közgyűlés összehívását minden rendes vacy rendkívüli közgyűlés
esetén egyaránt a közös képviselő intézi.
A közgyűlési meghívót, amelyben a közgyűlés időpontját és a tárgysoro
zatot tünteti fel, a közgyűlés napját megelőzően legalább 10 nappal
ajánlott levélben kell postára adni, vagy aláírással átvetetni az egyes
tulajdonostársakkal.

A tulajdonostársak lakóhelyüket, illetve lakóhelyük megváltoztatását
kötelesek a közös képviselőnek bejelenteni. Amennyiben ismeretlen hely
re távoznak vagy a meghívót nem vennék át, a meghívónak az utolsó cím
re történő feladásával kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni.
A közgyűlés egybehivását abban az esetben, ha a közös képviselő intéz
kedése ellen tett panasz miatt kerül sor, vagy ha egyébként a közös
képviselő az egybehivást indokolatlanul megtagadja, a tulajtíonostársak
1/3-a által megbízott személy is jogosult intézkedni.
A közgyűlés összehívásának módját a közgyűlés másképp is-meghatározhat
ja /Írásbeli körözvény, telefon, stb./.
A közgyűlés határozatképességéhez a tulajdonostársak - tulajdoni hánya
duk arányában számított - 2/3-nak jelenléte szükséges. A külön tulajdo
ni illetőségeket tulajdoni hányaduk arányában szavazati jog illeti meg.
A közgyűlésen a tulajdonostársak meghatalmazottal képviseltethetik magu
kat. A meghatalmazást írásba kell adni, és a közgyűlés elnökéhez kell
leadni. Ha a közgyűlés határozatképtelen volt, 8 napon belül újabb köz
gyűlést kell egybehívni, amely a megjelentek számára való tekintet nél
kül, a korábbi közgyűlés napirendjére tűzött tárgyak tekintetében határozatkéoes.
A közgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza - kivéve ha a társasházak
ról szóló 1577. évi 11. sz. tvr., illetve a jelen alapitó okirat ettől
eltérően reoceikezik. A szavazati jog a tulajocnastarsakat tulajdoni há
nyaduk arányiban illeti meg. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés által
a tulajconcstársak közül esetenként választott elnök szavazata dönt.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv hitalssitésárs
két tulajtíonostársat kell felkérni. A hatérozatskst Írásba kall foglalni
Közzétételének módját a közgyűlés áliaoitja meg.
Egyhangú határozat szükséges:
a. /

az alapitő okirat módosításához,

b. /

az ingatlan, épület teljes felújításáról szóló döntéshez,

c. /

a közös tulajdon megszüntetéséhez,

. .

d./

az egész ingatlan elidegenítéséhez,

e./

az egész ingatlan megterheléséhez.

Ha a közgyűlés határozata jogszabályt vagy az alapitó okirat rendelke
zését sérti, illetve a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével
jár, a határozat meghozatalától számított 60 napon belül - bármelyik
tulajtíonostárs a bírósághoz fordulhat.
A bírósági eljárás a közgyűlési határozat végrehajtására halasztó ha
tállyal nem bir, azonban indokolt esetben a bíróság a végrehajtást fel
függesztheti.
A határozat meghozatalakor a határozatban ki kell mondani a megtámadási
idő kezdetét. A közös képviselő, illetve a közgyűlés elnöke a távollévő
tulajdonostácsakkal köteles közölni a közgyűlésen hozott határozatot.
10./

A közös képviselő
A közös ügyek vitelére közös képviselőt kell választani. A közös kéovi
se lót a közgyűlés szavazattöbbséggel választja.

..

A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyekben a közös kéoviseló dönt. A
közös képviselő a két közgyűlés közötti időszakról

a

közgyűlésnek köte

les beszámolni. A közös képviselőt a közgyűlés bármikor visszahívhatja.

I

A közös képviselő kötejes a társasbáz egész évi gazdálkodásáról tervet,
költségvetést, Lllesve a gazöálkcoási év végén elszámolást készíteni.
A közös kéoviseló részére tisztének ellátásáért a közgyűlés díjazást
állapíthat meg. A közös kéovissiő díjazását és készkiadását a társasnáz
költségvetésének terhére kell megtéríteni.
A közös képviselő megbízatása 3 évre szől. Hatáskörébe tartozik külö
nösen a közös tulajdonban lévő telek, épület, berendezések, felszerelé
sek fenntartásával, karbantartásával

kapcsolatos ügyek, valamint a kö

zösségből származó mindazon ügyek intézése, amelyeket a közgyűlés sa
ját hatáskörében tart fenn.
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A közös képviselő köteles az alapitó okirat szerint a közösséget meg
illető költségek beszedéséről gondoskodni.
A közös képviselő köteles a számadásokat /félévenként/ évenként le
zárni és az ezt igazold okiratokkal együtt betekintés, tájékoztatás
céljából a tulajdonostársaknak, illetőleg ha a közgyűlés számvizsgáló
bizottságot választ, ennek rendelkezésére bocsátani.
A számadásnak az összes bevételt ás kiadást tartalmaznia kell. A bevé
teli forrásokat, különösen a tulajdonostársak által befizetett hozzá
járulás összegét, az ezekből fennálló hátralékot, továbbá a kiadások
részletezését.
•
A számadások jóváhagyása és a közös kéoviseló részére a felmentvény meg
adása tárgyában minden évben a legkésőbb március hó végéig tartandó köz
gyűlés határoz.
A közös képviselő képviseli a társasházközösséget harmadik

személyekkel

szemben, valamint a bíróság, hatóság és más szervek előtt,
A közös kéoviseló - a társasházközösség 'icysicen eljárva - a tulajccncstácsak nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A kö
zös

képviselő említett jogkörének korlátozása harmadik személyekkel

szs~een hatálytalan.
A közös képviselő képviseli a
közgyűlési határozatban regállaoitctt kite lese

cet az alacité okiratban.
‘ ^3I

1 ^5

t'jlajccncstérs ellen indított bírósági eiiárás an, továbbá akkor is ha
valamelyik tulsjdcnostárs a közgyűlési határoz t érvénytelenségének
■negállapitása iránt indít pert,
A kezes képviselő a közgyűlés íelshtains

i 3 képviselettsl ügyvé-

tíi munkaközösséget is megbízhat.
Ha a társssház házfelügyelőt vagy fűtőt alkalmaz, úgy ezek munkáltató
ja a közös képviselő.

.
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11./

Egyéb rendelkezések

-

A társasbáz- tulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan
nyilvántartást vezető szervhez.
A társasházra az 1977, évi 11. sz. tvr-ben, valamint a Polgári Törvény
könyvben szabályozottak az irányadók az alapitő okiratban nem szabályo
zott kérdések tekintetében.
Az alapitó okirat hatálya kiterjed a társasbáz mindenkori tulajdonos
társaira, illetve

jogutódaikra.

Az alsóitó okirat hatálybalépése

■
után közös tulajdonba kerül mindazon

épitményrész, berendezés, felszerelés, amely az 1977. évi 11. sz. tvr.

(

és az alaoitd okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál és a tu
lajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően járultak hozzá az
építkezéshez, létesítésükhöz.
A tulajdonostársak ezen okiratban megállapított társasháztulajdoni vi
szonyból felmerült perek eldöntésére kikötik a Putíai

Központi Kerületi

Siréság kizárólagos i1lafékességét.
ezen alaoitó okirat tulajdonjog átruházási: nem tarcalzaz, e

ille-

ték kiszabásának helye nincs.

y—; — n tr
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Értékbecslés aktualizálása

1015 Budapest Batthyányi u. 2. szám alatti
14126 hrsz.-ú és a hozzá tartozó 71/1982 eszmei közös tulajdoni hányad és a társasházi alapító okiratban
meghatározott közös tuladon
ingatlan

INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉSE
„Zártan kezelendői”
Készítette:
Név:
Cím:

2030 Érd Liptói utca 55

Tel.:

+36-70-2242601

Értékelés kelte: Budapest, 2022 05.10. aktulizált 2022.09.07.

A megrendelő neve: Tectum Tetőtér Kft
Címe:

1136 budapest Hollán Ernő utca 9

Képviseli:

Hajosovics Krisztián

1.

1.

Értéktanúsítvány

Megbízás:

Az értékelő neve:

Tóth Irén

Az értékelés célja:

Az ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározása befektetési célból

Az értékelés
módszere:

: Hozamelvű (DFC) értékelési módszer
Ellenőrző módszertan: Piaci páros összehasonlító értékelési módszer

Az értékelés
fordulónapja:

2022. 05.10.
2022.09.07.

A helyszíni szemle
időpontja:

2022. 05. 10.

Az értékelés
érvényessége

Fordulónaptól számított 90 nap
Azóta az ingtlanban nem történt változás az^ertékbecslés fordulónapja 2022.09.07. tői
újabb 90 napig érvényes.
íl V"**

ingatlan adatai:
Az ingatlan
megnevezése:

Tetőtér / társasházi közös tulajdon

Az ingatlan címe:

1015 Budapest Batthyányi u-2

Az ingatlan helyrajzi
száma:

14126 társasház

Az ingatlan
alapterülete:

Az 1990 dec 18-án készült alapító okirat szerint a padlás tér 485 m2

Ingatlan eszmei
hányada:

Az 1190 dec 18-án készültalapító okirat szerint a padlás tér 485 m2

Tulajdonviszonyok:

Ingatlan tulajdonosai, tulajdonrész:

Társasházi közös tulajdon

Tulajdoni helyzet:

forgalomképes, 100%-os hozzájárulással az összes
tulajdonos részéről

Az ingatlan forgalmi értéke piaci páros összehasonlító adatok elemzése alapján (lelenörző módszer) kerekítve:

—123.400.000,- Ft, azaz —egyszázhusonhárommilliónégyszázezer forint.
Fajlagos számított ár: — 254.493Ft/ m2

Az ingatlan végső forgalmi (piaci) értéke:
—123.400.000,- Ft, azaz------ egyszázhuszonhárommilliónégyszázezer forint

Lényeges korlátozások: A megállapított érték per-, teher-, és igénymentes állapotra
vonatkozik.

Budapest, 2022. május 10.

Értékbecslés aktualizált időpontja: Budapest. 2022.09.07.

Tóth Irén
Ingatlanvagyon-értékelő szakértő
Ezen dokumentum csak az eredeti 2022.május 22-én készült értékbecsléssel
érvényes.
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Adásvételi szerződés - padlástér

Amely létrejött az alábbi Eladók és Vevő szerződő felek között, együttesen hivatkozva Felek.
Továbbá a jogügyletben érintett a Társasház.

Eladók
tételesen felsorolva - a szöveg egyeztetés egyszerűsítése végett átmenetileg kihagyva az adott rész

Vevő
TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
mint Vállalkozó, röviden hivatkozva Vállalkozó
Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9. 5. emelet 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-304515
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01
Adószám: 26149404-2-41
Képviseli: dr. Hajosovics Krisztián ügyvezető

Társasház
Budapest, I. kerület Batthyány utca 2. szám alatti Társasház,
mint Társasház, röviden hivatkozva Megrendelő
cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 2
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11701004-20158947
képviseli és a közös képviseletet ellátja: PORT FM Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József körút 41. üzlethelyiség 5., cégjegyzékszám: 01-09-664738,
adószám: 12307184-1-42 cégképviselő: Pap Dénes ügyvezető)
az alábbiak szerint:
1.

Előzmények

A Társasház épülete az 1890-es évek végén épült, majd a II. világháború során komoly károsodásokat
szenvedett (tetőszerkezet és Batthyány utca - Gyorskocsi utca sarokra eső épületrész). A károsodások
helyreállítása során mind a tetőszerkezet vonatkozásában, mind a 3. emeleti felső födém
(padlásfödém) vonatkozásában szükségmegoldásokat is alkalmaztak, a létrehozott (javított) tető és
padlásfödém szerkezet műszaki állapota egyrészről vegyes, másrészről jelen szerződéskötés idejére
leromlott, elhasználódott állapotú.
A Társasház épületén az elmúlt évtizedek során felújítás nem valósult meg, az 1990-es éveket
megelőzően az elvárható állagmegóvás is részlegesen, elhanyagoltan valósult meg.
A Társasház-nak felújításra fordítható pénzeszköze nincs, az elmúlt évtizedek során a tulajdonosi
közösség által fizetett közös költség a részleges állag fenntartást sem igazán fedezte.
A fentiek okán a Társasház közgyűlése határozatot hozott és megbízta a Közös Képviselőt, illetve a
Társasház-i tulajdonosokból szerveződött eseti bizottságot, hogy keressen módot a Társasház
padlásterének értékesítésére és az értékesítésből származó bevételből szervezze meg a Társasház
épületének osztatlan közös tulajdonát képező épületrészek felújítását.
Az előkészítő munkálatok eredményesek voltak és több éves egyeztetés, versenyeztetés és műszaki
előkészítést követően előzetes megállapodás jött létre a Vevő-vei, mint ingatlan fejlesztésben érdekelt
és jártas Beruházóval.
A Vevő ajánlata az alábbi volt:
©

megvásárolja a Társasház padlásterét abból a célból, hogy
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saját érdekkörében 7 darab új társasházi lakást építsen a padlástér alapterületének

felhasználásával,
©

egyúttal vállalta, hogy kihasználva a saját érdekkörében szervezett építéskivitelezés

méretgazdaságosságából adódó szinergiákat elvégzi a Társasház által előzetesen egyeztetett és
ismertetett műszaki tartalom szerinti felújítását a Társasház osztatlan közös tulajdonát képező
épületrészeinek.
A Társasház Közös Képviselője, illetve az előkészítést végző Társasház-i tulajdonosokból álló
bizottság mindezt előnyösnek, a Társasház érdekei szerint valónak ítélte meg, ezért Társasház-i
közgyűlésen az alábbi határozatokat terjesztette elő, mely határozatokat a Társasház közgyűlése
támogatólag megszavazott:
©

Budapest, I. kerület 14126/3/A hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest, I. kerület

Batthyány utca 2. szám. Társasház padlástere, mely az Alapító Okiratban XIII. sz. alatt jelölt 485 m2
alapterületű társasházi osztatlan közös tulajdonában álló padlástér ingatlan kerüljön önálló tulajdoni
lapra;
©
az immár önálló tulajdoni egységként értelmezett padlástér területet a Társasház, formailag az
Eladók értékesítsék a Vevő részére, amennyiben a Vevő a vételár megfizetésén túl vállalja a korábban
egyeztetett, Társasház osztatlan közös tulajdonú épületrészek felújítását célzó építészeti program
megvalósítását;
©

egyúttal a Társasház közgyűlése határozatot hozott, melyet a Társasház tulajdonosai magukra

nézve kötelezőnek fogadtak el, hogy a padlástér értékesítésének ellenértékét (jelen szerződésben
megjelölt vételárat) a Vevő a Társasház részére fizesse meg, azzal a kitétellel, hogy a Társasház az
így befolyt pénzből köteles a Társasházi osztatlan közös tulajdonú épületrészeket felújítani és ezen
felújítás (építészeti program) megvalósítására a Társasház köteles a jelen szerződésben Vevőként
szereplő
gazdasági
társasággal
Vállalkozási
szerződést
kötni;
A Társasház, mint Megrendelő és a Vevő mint, Vállalkozó között megkötendő Építés Kivitelezési
Vállalkozási Szerződés előfeltétele jelen Ingatlan Adásvételi szerződés létrejötte, azonban a
Társasház, az Eladók és a Vevő kölcsönös érdeke, hogy az említett Vállalkozási Szerződés létrejöjjön,
ezért a Vevő, jelen Adásvételi Szerződés létrejöttét megelőzően már, mint Vállalkozó a Kivitelezési
Vállalkozási
Szerződést
aláírta.
A Társasházi közgyűlésen (pontosabban azt megelőzően) az Eladók részére megküldésre került a
padlástér értékesítéséről szóló Ingatlan Adásvételi Szerződés és a Társasház osztatlan közös tulajdoni
részeinek

felújítását

célzó

Vállalkozási

Szerződés.

Jelen szerződést az Eladók a teljes kapcsolódó szerződéses rendszer Ingatlan Adásvételi és
Vállalkozási szerződés ismeretében fogadják el és írják alá.
©
a Társasház közgyűlésén ismertetésre került, hogy a Társasház az osztatlan közös tulajdonú
részek felújítását bizonyos munkanemek esetében a Társasház önmaga célszerűbben, hatékonyabban
tudja szervezni, mint a Vevő gazdasági társaság, mint építési vállalkozó, ezért ezen munkanemek nem
a Vevővel, mint Vállalkozóval lesznek leszerződve, hanem a Társasház Közös Képviselője szervezi
a munkákat, melyek vonatkozásában önálló Társasház-i közgyűlési határozatok születnek jelen
Adásvételi Szerződés létrejöttét követően, tekintve, hogy a tárgyi Adásvételi Szerződésből
eredeztethető vételár tud fedezetül szolgálni az amúgy kisebb volumenű építési, szerelési és szakértői
feladatokhoz.
A Vevő a Társasház épületét és annak műszaki adottságait, jogi helyzetét tanulmányozta és
megismerte. A Vevő 2018. évtől kezdődően végzett előkészítő munkálatokat a Társasház padlástér
ingatlanfejlesztés építészeti program és a Társasház osztatlan közös tulajdonú épületrészek felújítása
kapcsán. Ebből következőleg a Vevő a tárgyi ingatlanfejlesztési program lehetőségeivel,
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kockázataival tisztában van, részletes műszaki, jogi (engedélyezési) és finanszírozási ismeretek,
illetve előkészítő munkálatok birtokában vállal kapcsolódó szerződéses kötelezettségeket.

2.

Szerződés tárgya

A Felek rögzítik, hogy az Eladók ingatlan-nyilvántartás szerinti osztatlan közös tulajdonát képezi az
Ingatlan Adásvételi szerződés tárgya a Társasház épületének padlástere, mely természetben a
Budapest, I. kerület, Batthyány utca 2. épület (helyrajzi szám 14126/3/A) padlástéri részében található,
továbbá a padlásteret körülírja a Társasház 1990. december 18. napján kelt Alapító Okiratának
vonatkozó fejezete, amely szerint a Társasház közös tulajdonában álló épületrészekhez tartozik a XIII.
számmal jelölt közös tulajdonban álló 485 m2 alapterületű padlástér, továbbá ezt megerősíti az IR000111176/2019 számon (ügyiratszám: 201900016422, iktatószám: BDV/8515-3/2019) az illetékes
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője által) kiadott hatósági bizonyítvány,
mely irat jelen szerződéshez csatolásra került.
A padlástérről készült geodéziai felmérés, amely 2018-51 munkaszámú és 7206/4743/2016 adatszolg.
iktató számú vázrajz, egyúttal jelen szerződéshez csatolásra került.
A padlástér várhatóan a 14126/3/A/31 helyrajzi szám alatti tulajdoni külön lapon kerül felvételre
(azonban az tulajdoni külön lap pontos helyrajzi számát a jogszabály alapján az illetékes földhivatal
jelöli ki), a közös tulajdonból hozzá tartozó 1939/10000 közös tulajdoni hányaddal együtt.
A fentiekben azonosított padlástér jelen szerződésben továbbiakban hivatkozva, mint: Ingatlan.
A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan az Eladók osztatlan közös tulajdonát képezi és az Eladók a
vonatkozó jogszabályok szerint jogosultak az Ingatlan értékesítésére.
A Felek rögzítik, hogy az Eladók a Társasház közgyűlésének keretében írásbeli határozattal
elfogadták a Társasház Alapító Okiratának módosítását, a Társasház Egységes Szerkezetbe Foglalt
Alapító Okiratát és a közös tulajdon elidegemtését.

3.

Vételár

Eladók és Vevő az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlan vételárát kölcsönösen kialkudott
bruttó 150 000 000,- Ft-ban, azaz Egyszázötven-millió forintban határozták meg. A Felek a vételár
meghatározásakor figyelemmel voltak az Ingatlan állapotára, továbbá a jelen szerződés Előzmények
részben foglaltakra.
Egyúttal a Felek kijelentik és megerősítik, hogy az ellenértéket közösen határozták meg az Ingatlan
állapota és az előzmények alapján, azt az Ingatlan tekintetében elfogadják és kötelezik magukat arra,
hogy értékaránytalanság (Ptk. 6:98.§) jogcímén azt a későbbiekben sem támadják meg bíróság vagy
más hatóság előtt, ezen jogukról lemondanak.

3.1.

vételár megfizetése - vételár részlet a Társasház részére

A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy 37. 535 000,- Ft, azaz harminchétmillió-ötszázharmincötezer
forint vételár részletet átutal a Társasház részére a Társasház 11701004-20158947 sz. számlájára azt
követően, hogy a földhivatali változásbejegyzéshez szükséges valamennyi aláírás megvalósult és
rendelkezésre állnak azon iratok, amelyek a Földhivatalhoz benyújthatók és lehetővé teszik a Vevő
tulajdonszerzését.
A Felek közös akaratának megfelelően a Vevő ezúton nyilatkozik, hogy amennyiben a Vevő gazdasági
társaság felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alá kerül, akkor az adott gazdasági, jogi esemény
bejelentésének időpontjával a jelen szerződéses pontban meghatározott vételár részletből 5.000.000,Ft, azaz Ötmillió forint bánatpénzzé alakul át. A Felek ezen szándékukat azzal indokolják, hogy a
Vevő gazdasági társaság működési problémái esetében kifejezetten valószínű, hogy a tárgyi és
kapcsolódó Vállalkozási szerződés teljesítésére a Vevő nem képes, ez esetben az Eladókat és a
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Társasházat meglehetős hátrány éri, és ezen hátrány kedvezőtlen hatásait csökkenti a bánatpénz
összege.
3.2.

vételár megfizetése - vételár részlet a Budavári Önkormányzat tulajdonostárs részére

A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Budavári Önkormányzat tulajdonostárs tulajdoni hányada
(831/10000)
szerint kiszámolt mindösszesen
12.465.000,Ft,
azaz tizenkétmilliónégyszázhatvanötezer forint vételár részletet átutal a Budavári Önkormányzat részére az
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-00379543-00100000 számú
bankszámlájára, vételár jogcímen, azt követően 6 (hat) hónapon belül, hogy a földhivatali
változásbejegyzéshez szükséges valamennyi aláírás megvalósult és rendelkezésre állnak azon iratok,
amelyek a Földhivatalhoz benyújthatók és lehetővé teszik a Vevő tulajdonszerzését.
3.3.

vételár megfizetése - vételár részlet ügyvédi letéti számlára

A Vevő jelen szerződés aláírását követő 90 naptári napon belül 100 000 000,- Ft azaz egyszáz-millió
forint vételár részletet átutal dr. Perczel Márta ügyvéd, mint Letéteményes ügyvéd által a Társasház
részére külön kezelt MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20197409-..............számú ügyvédi letéti
számlára.
4.

Tulajdonjog bejegyzési engedély

Jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Eladók végleges, feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen szerződésben korábbiakban azonosított Ingatlan
(padlástér) ingatlan tulajdoni lapja megnyitásra kerülj ön (előzetesen vélelmezve 14126/3/A/31 hrsz.),
és ezzel egyidejűleg az adásvétel tárgyát képező Ingatlan a Vevő javára a tulajdonjog 1/1 tulajdoni
arányban vétel jogcímén bejegyzésre kerüljön.
A Felek megállapodnak és az Eladók hozzájárulnak, hogy a jelen Adásvételi Szerződést az eljáró jogi
képviselő akkor jogosult és köteles a földhivatalba benyújtani, amikor:
- a Vevő a Társasháznak és a Budavári Önkormányzatnak közvetlenül fizetendő vételár részletet
megfizette, továbbá
- az ügyvédi letéti számlára fizetendő vételár részletet ugyancsak megfizette és arról a Letéteményes
Ügyvéd a Társasház Közös Képviselőjét igazolható módon tájékoztatta a pontos összeg megjelölését
is beleértve: valamint
- a Vevő, mint Vállalkozó és a Társasház, mint Megrendelő között létrejött jelen Ingatlan Adásvételi
szerződésben is hivatkozott és körülírt Vállalkozási Szerződés a Társasház osztatlan közös tulajdonú
épületrészei felújításával kapcsolatosan.
5.

Birtok átruházás

A Vevő amint eleget tesz jelen szerződésben nevesített azon kötelezettségeinek, amelyek után az
eljáró ügyvéd jogosult a Vevő tulajdonszerzését a földhivatalnál kezdeményezni, ezzel egyidejűleg a
Vevő az Ingatlant jogosult birtokba venni.
Az Eladók hozzájárulnak, hogy a Társasház Közös Képviselője jogosult önálló képviseletével,
aláírásával a birtokba adási, birtokba vételi formális eljárást megtenni.
A Felek megállapítják és elfogadják, hogy az általános vonatkozó szabályok és szokások szerint a
birtok átruházást követően az új tulajdonos köteles a kárveszélyt viselni.
Az Eladók hozzájárulnak, hogy a Vevő a birtokbavételt megelőzően is szabad bejárással rendelkezzen
az Ingatlan területére, abból a célból, hogy az felmérési, tervezési, saját belátása szerinti állagóvási
munkálatokat végezhessen.
Az Eladók kifejezetten ezúton is tiltják, hogy a Vevő nem jogosult érdemi kivitelezési munkálatokat
kezdeni a birtokbavétel megvalósulásáig.
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Szerződő

Felek

megállapodnak

abban,

hogy

amennyiben

az

Eladók

a birtokba

adási

kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a késedelembe esés minden napja után kötelesek a Vevő
részére 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint kötbért megfizetni. Ajelen pont tekintetében az Önkormányzat
kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli,
ugyanakkor az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeket a
szükséges és általában elvárható időben és módon megteszi, mint társasházi tulajdonostárs
együttműködik. Az Önkormányzat felelőssége valamennyi szerződéses kötelezettségért a polgári jogi
általános felelősségi szabályok szerint áll fenn.
Tekintettel az Ingatlan sajátságos jellegére, nevezetesen, hogy az egy társasházi épület padlástere és
mint ilyen oda szabad bejárást kell biztosítani kármegelőzési, kárelhárítási célból, továbbá egy
magas-tetős társasház padlásterének szokásos használati céljaiból, mint például kémények
felülvizsgálata, kéményseprés, a padlástérben elhelyezkedő épület, épületgépészeti elemek javítása,
karbantartása, stb. Mindezekre való tekintettel a Vevő kötelezettséget vállal ezúton is, hogy a
birtokbavételt követően is szabad bejárást biztosít az Ingatlan területére a Műszaki ellenőrnek, illetve
annak akinek nyomós és méltányolható oka van rá.

5.1.

társasházi közgyűlésen részvétel

Az Eladók szándéka, hogy a Vevő a jelen és kapcsolódó Vállalkozási szerződésben foglalt
kötelezettségeit

maradéktalanul

teljesítse

és

ne

törekedjen

a

szerződésekben

foglaltak

megváltoztatására, illetve esetleges szerződéses nem teljesítés esetén az esetleges szankciók
megakadályozására, csökkentésére. A Vevő vállalja, hogy olyan társasházi közgyűlést, illetve
közgyűlési határozati javaslatot nem kezdeményez, amelynek célja a Vevőt terhelő kötelezettségek
gyengítése, csökkentése, megmásítása.
Ezen vállalás megsértését a Vevő szerződésszegésnek ismeri el.

6.

A Felek szerződéses akarata

6.1.

Ingatlan tulajdonjog szerzés a Vevő javára

A Felek közös akarata, hogy a Vevő javára megvalósuljon a tárgyi szerződésben meghatározott
Ingatlan tulajdonjog szerzése és annak földhivatali bejegyzése továbbá birtokbavétele, amennyiben a
Vevő jelen szerződésben megfogalmazott kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
A Felek közös szerződéses akarata, hogy az Ingatlant megtekintett és megismert állapotban
megvásárolja vétel jogcímén a kölcsönösen kialkudott vételárért a jelen szerződésben foglaltak
szerint.

6.2. szerződés létrejötte, illetve esetleges meghiúsulás
A Felek megállapítják, hogy a tárgyi Ingatlan Adásvételi Szerződés eladói oldalán az aláírók száma
több, mint tíz fő és kölcsönösen tudomásul veszik, hogy nem reális, hogy az összes aláíró egyazon
időpillanatban, egyazon helyszínen tartózkodva aláírásával láthassa el a szerződéses
dokumentumokat. Továbbá a Felek megállapítják, hogy kölcsönösen nem érdekük a tárgyi szerződés
és esetlegesen kapcsolódó szerződések, dokumentumok teljes körű aláírására várni meghatározatlan
ideig. Mindezek okán a Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés és esetlegesen
kapcsolódó szerződések, dokumentumok elvárt formai és tartalmi aláírásai nem valósulnak meg
(bármely okból) 2022. december 31. napjáig, akkor jelen szerződést és a szerződés létrehozására
indított fáradozásaikat meghiúsultnak tekintik és jelen szerződéssel összefüggésben egymással
szemben kötelezettségeket nem értelmeznek. Egyúttal minden esetlegesen megfizetett előleg, részlet
a megfizetőnek visszajár.

5/15

6.3.
kapcsolódó Vállalkozási Szerződés, építészeti program megvalósítása
A Felek megállapítják, hogy jelen Ingatlan Adásvételi Szerződést azért hozták létre, mivel a Vevő,
mint ingatlanfejlesztő Beruházó célja az Ingatlan (padlástér) felhasználásával 7 darab új társasházi
lakást létrehozni, egyúttal a Vevő, mint építőipari (fő)vállalkozó vállalta, hogy a saját érdekkörében
megvalósuló 7 darab társasházi lakás építési volumenéből adódó szinergiákat kihasználva a Társasház
osztatlan közös tulajdonú épületrészeinek a Felek között megállapodott műszaki tartalom szerinti
felújítását elvégzi, melynek fedezete a tárgyi szerződés szerinti Ingatlan vételára.
A Felek kölcsönösen megismert és elfogadott céljaikat több szerződésben rögzítik formálisan. Ezen
szerződések egyike a jelen Ingatlan Adásvételi Szerződés, míg ezen túlmenően a Társasház és a Vevő
szerződéses kapcsolatot létesítenek egy Vállalkozási Szerződés - építés kivitelezés vonatkozásában
is (abban a Társasház, mint Megrendelő; a Vevő, mint Vállalkozó).
Az Eladók célja és szerződéses akarata, hogy amennyiben a Vevő, mint Vállalkozó nem valósítja meg
a Társasház hivatkozott Vállalkozási Szerződés szerinti felújítását maradéktalanul, illetve azon
szerződésben megjelölt határidőkkel, akkor az Eladók célja és érdeke, a jelen szerződésben megjelölt
Ingatlan eredeti tulajdoni állapotának visszaállítása. A Vevőnek, mint Vállalkozónak akkor áll
érdekében a hivatkozott Vállalkozási Szerződést teljesíteni, amennyiben lehetősége van a saját, 7
darab társasházi lakás létrehozását célzó építészeti programját végrehajtani.
Mindezek okán a Felek megállapodnak, hogy amennyiben akár az Adásvételi Szerződés, akár a
Vállalkozási Szerződés bármely okból kifolyólag ellehetetlenül, úgy abban az esetben a másik
szerződést felbontják és egymással teljes körűen elszámolnak.

6.4.
a Vevő gazdasági társaságban történő változások
A Felek megállapítják, hogy a Vevő gazdasági társaság tulajdonosainak, vezető tisztségviselőjének,
a Vevő gazdasági társaságnak, mint jogi személynek az érdeke és a célkitűzése, hogy a tárgyi
Adásvételi és a kapcsolódó Vállalkozási szerződésben meghatározott építészeti programot
végrehajtsa, mely programnak a céljai között szerepel a Társasház osztatlan közös tulajdonú
épületrészeinek felújítása. Amennyiben a Vevő gazdasági társaság a jelen szerződésben megvásárolt
Ingatlan-t a hivatkozott építészeti program (érdemi) megvalósítása nélkül értékesíti, illetve a Vevő
gazdasági társaság tulajdonosi, vezető tisztségviselői, tőkebefektetési struktúrájában olyan
változásokat eszközöl melyek célja, hogy a tárgyi és kapcsolódó szerződésben foglalt
kötelezettségeknek ne akaijon, ne tudjon megfelelni, akkor azt a Felek szándékolt szerződés szegések
tekintik.
6.5.
energetikai tanúsítvány
A Felek rögzítik, hogy a 7/2006. TNM rendelet, valamint az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján az Ingatlan-ra nem szükséges
energetikai tanúsítvány beszerzése, figyelemmel arra, hogy még kialakítatlan, beépítetlen padlástér.
6.6.

Társasházi Alapító Okirat módosítás

A Felek tudomásul veszik, hogy a tulajdonváltozásra tekintettel szükséges az Alapító Okirat
Módosítása, melyben Felek rendezik az egyes önálló ingatlanokhoz tartozó közös tulajdoni hányad
változások átvezetését.
A Felek kötelezettséget vállalnak a módosuló Alapító Okirat elfogadására, aláírására.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan (padlástér)
beépítésével a jogerős használatba vételi engedély megszerzésével olyan ingatlanokat alakít ki,
amelyek az ingatlan nyilvántartásban önálló ingatlanként (társasházi külön lapon) bejegyezhetők.
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A Felek rögzítik, hogy az új lakásokra tekintettel szükséges a Társasház Alapító Okiratának
módosítása. A lakások kialakítására vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedését
követő 30 napon belül a Vevő - saját költségén - gondoskodik az Alapító Okirat Módosításának
elkészítéséről.
Az Eladók feltétlen kötelezettséget vállalnak a társasházi Alapító Okirat az Ingatlanban kialakítandó
lakásokra vonatkozó jogerős ÉTDR: 201800078934 jelű építési engedély és jogerős használatbavételi
engedély szerinti módosításának aláírására, annak érdekében, hogy a Vevő által megvásárolt
Ingatlanban megépítendő lakások önálló ingatlanként az ingatlan-nyilvántartásba bej egyeztethetők
lehessenek.
Az Eladók tudomásul veszik, hogy a társasházi közös tulajdon vonatkozásában fennálló tulajdoni
hányaduk a padlástérben az önálló ingatlanok kialakítása következtében megváltozik, annak
következtében, hogy új albetétek kerülnek kialakításra.
Amennyiben valamely Eladó a jelen pontban foglalt rendelkezés ellenére az Alapító Okirat
módosításához nem járul hozzá, abban az esetben az adott Eladó köteles a Vevő részére 5 000 000,Ft, azaz ötmillió forint kötbért megfizetni és köteles továbbá az ezen összegen felüli esetleges, és a
jelen kötelezettségvállalás megszegéséből eredő valamennyi kárt és többletköltséget a Vevő részére
megfizetni. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a jelen szakasz szerinti kötbér
- és egyéb, a jelen szakasz szerinti kötelezettség megszegéséből eredő - igényét a Vevő kizárólag az
érintett mulasztó Eladó féllel/személlyel szemben érvényesítheti, az Eladók közösségével, illetve a
Társasházzal, vagy bármely másik Eladóval szemben ilyen igény nem érvényesíthető. A jelen szakasz
szerinti rendelkezés bármely Eladó fél/személy általi megszegése nem minősül az Eladók
egyetemleges szerződésszegésének, ezért a Vevő ilyen esetben nem hivatkozhat a jelen Szerződés
Eladók általi megszegésére.
A jelen pont tekintetében az Önkormányzat kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési
kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli, ugyanakkor az Alapító Okirat módosításához
szükséges intézkedéseket az Önkormányzat az általában elvárható módon megteszi, az Alapító Okirat
módosításához- és aláíráshoz kapcsolódó ügyintézésben, folyamatban együttműködik. Az Alapító
Okirat módosításához kapcsolódó felelőssége az Önkormányzatnak a polgári jogi általános
felelősségi szabályok szerint áll fenn.
6.7.

meghatalmazás jognyilatkozatok kapcsán

Az Eladók jelen szerződés aláírásával meghatalmazták a Társasház Közös Képviselőjét, hogy a
Társasház felújítása, illetve az Ingatlan (padlástér) területén kialakítandó lakásokra vonatkozó építési,
illetve a használatbavételi engedélyhez szükséges, a Vevő építési jogosultságát igazoló és a Vevő
építési tevékenységéhez hozzájáruló nyilatkozatot, illetve ezzel kapcsolatosan szükségessé váló
nyilatkozatot az építési hatóság részére az Eladók nevében és képviseletében kiállítsa, a Társasház
felújítása, illetve az Ingatlan (padlástér) területén kialakítandó lakásokra vonatkozó építési, illetve
használatbavételi engedélyt átvegye, és amennyiben az a jogszabályoknak és a felek jelen
megállapodásának megfelel, akkor az építési, illetve használatbavételi engedély tekintetében
biztosított fellebbezési jogról lemondjon az Eladók nevében és képviseletében.
Eladók feltétlen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés folytán a jövőben szükségessé
váló, jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban álló jognyilatkozataikat a szükséges (előírt)
határidőben, de legfeljebb 15 napon belül, Vevővel együttműködve - meghatalmazóttaik útján megteszik. E kötelezettségük megszegésével okozott kárért Eladók helytállni tartoznak.
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7.

Az Eladók szerződéses akarata, illetve az Eladók kijelentik

7.1.

Eladók szavatolnak az Ingatlan per-, teher-, igénymentességéért

Az Eladók és a Társasház Közös Képviselője jelen okirat aláírásával szavatolnak az Ingatlan per-,
teher- és igénymentességéért. Az Eladók és a Társasház Közös Képviselője feltétlen szavatosságot
vállalnak, hogy az Ingatlan-t adó-, vagy adójellegű tartozás nem terheli. Semmilyen olyan
körülményről nincs tudomásuk, amely a Vevő tulajdonszerzését, birtokba lépését, illetve az Ingatlan
rendeltetésszerű használatát akadályozná, vagy hátrányosan befolyásolná. Jelen okirat aláírásával
kijelentik, hogy senkinek nem biztosítottak olyan jogot, amely Vevő tulajdonszerzését vagy az
Ingatlan birtokának átruházását akadályozná.
Egyebekben Eladók kötelezik magukat, hogy a tulajdonukat képező egyes ingatlanok esetleges
értékesítése esetén a jelen szerződésből fakadó kötelezettségüket jogutódjukra kötelező erővel
áthárítják, melynek elmaradása esetén minden ebből eredő kárt kötelesek Vevő részére megtéríteni.

7.2.
segítik a Vevő tulajdonszerzését a létrejött Adásvételi Szerződés kapcsán
Az Eladók kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy a jelen adásvételi szerződéssel felmerülő, és
földhivatali, valamint ingatlan-nyilvántartási rendelkezésnek eleget téve messzemenőkig
együttműködnek a Vevő-vei, a Vevő tulajdonszerzése érdekében, különös tekintettel az esetleges
ranghelycserékre.
7.3.

kötbér kötelezettségvállalás a Vevő akadályozása esetében

Az Eladók ezúton kötelezettséget vállalnak a Vevő irányába, hogy a Vevő jelen szerződéssel
kapcsolatos és a Társasház épületét érintő építészeti programjának eredményes végrehajtása
érdekében a Vevő kérésére és érdekében az elvárható jogi hozzájárulásokat időben megteszik (például
dokumentumok aláírása). A Vevő ennek kapcsán vállalja, hogy amennyiben az Eladók részéről
személyes megjelenés szükséges, akkor annak helyszíne elsősorban a Társasház épülete, esetlegesen
az Eladók és a Vevő által közösen egyeztetett budapesti cím, ami elvárható erőfeszítésekkel
tömegközlekedéssel és egyéni közlekedéssel is elérhető. Amennyiben időponthoz kötött a megjelenés,
akkor minden esetben legalább egy hétköznap napközben, hétköznap délutáni-kora esti órákban
alkalmas időpontot is köteles a Vevő biztosítani az elvárt nyilatkozatok személyes megtételére.
Amennyiben az Eladók vidéken vagy külföldön tartózkodnak, akkor a Vevő kötelessége és költsége
a kapcsolódó szervezés (például futárszolgálat, gyorsposta).
Abban az esetben, ha az Eladóknak felróható a késedelem és az szándékos, gondatlan, hanyag
magatartáson alapul, annak ellenére, hogy a Vevő a ráeső kötelezettségeknek eleget tett, akkor minden
Eladók oldalán felmerülő késedelmes nap napi 10 000,- Ft, azaz tízezer forint kötbér kötelezettséget
keletkeztet eladói oldalon azon Eladó vonatkozásában, aki a késedelmet okozta.
Az Eladók késedelme minden olyan nyilatkozatra, hozzájárulásra vonatkozik, amely a tervezett
felújítással, beruházással összefügg, így elsősorban az építési engedéllyel, használatbavételi
engedéllyel, alapító okirat módosításokkal kapcsolatos, feltétel nélküli hozzájáruló nyilatkozatok,
aláírások megtételére.
A jelen pont tekintetében az Önkormányzat kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési
kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli, ugyanakkor az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeket a szükséges és általában elvárható időben és módon
megteszi, mint társasházi tulajdonostárs együttműködik. Az Önkormányzat felelőssége valamennyi
szerződéses kötelezettségért a polgári jogi általános felelősségi szabályok szerint áll fenn.

Adásvételi szerződés - Batthyány u. 2. Társasház padlástér - TECTUM Kft.

7.4.

Eladók személyében bekövetkező változás

Az Eladók kötelezik magukat, hogy a tulajdonukat képező egyes ingatlanok esetleges Eladók
szempontjából aktív megváltoztatása esetén, mint például értékesítés, ajándékozás, haszonélvezet
alapítása vagy megszüntetése, stb. esetén a jelen szerződésből fakadó kötelezettségüket jogutódjukra
kötelező erővel áthárítják, melynek elmaradása esetén minden ebből eredő kárt kötelesek a Vevő
részére megtéríteni.
Amennyiben az Eladók személyében változás következik be, Eladók kötelezettséget vállalnak, hogy
az az Eladó, akinek a tekintetében változás áll be, köteles a változás bekövetkezésével egyidejűleg
jogutódját a jelen szerződésről annak egy másolati példányának átadásával tájékoztatni. Eladók
kötelezettséget vállalnak, hogy ezen esetben az Eladók jogutódja a jelen szerződés rendelkezéseit
írásbeli nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek tekinti és a jogutódtól a jelen szerződés
mellékletét képező szövegű - külön okirat szerinti szükséges meghatalmazást megszerzi és Vevő
részére átadja. Amennyiben az Eladók ezen kötelezettségüket megszegik, kötelesek az ebből eredő
valamennyi kárt és többletköltséget viselni.
Amennyiben (i) a jogelőd Eladók a jelen pontban foglalt rendelkezés ellenére a tulajdonjogának
átruházása során nem tájékoztatta a jogutódot a jelen Adásvételi szerződésről, és (ii) a jogutód nem
vállalta az átruházási szerződésben, vagy külön okiratban, hogy a jelen Adásvételi szerződést magára
nézve kötelezőnek fogadja el, és ezt követően a jogutód az Adásvételi szerződésnek megfelelő alapító
okirat módosításhoz nem járul hozzá, abban az esetben a jogelőd Eladók kötelesek a Vevő részére
5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint kötbért megfizetni. Amennyiben bármely Eladók ezen
kötelezettségét megszegi, köteles ezen felül az ebből eredő valamennyi kárt és többletköltséget Vevő
részére megfizetni.
A jelen pont tekintetében az Önkormányzat kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési
kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli, ugyanakkor az Alapító Okirat módosításához
szükséges intézkedéseket az Önkormányzat az általában elvárható módon megteszi, az Alapító Okirat
módosításához- és aláíráshoz kapcsolódó ügyintézésben, folyamatban együttműködik. Az Alapító
Okirat módosításához kapcsolódó felelőssége az Önkormányzatnak a polgári jogi általános
felelősségi szabályok szerint áll fenn.

7.5.
vételár engedményezése, felhasználása, megfizetésének módja
Az Eladók jelen szerződés keretében is megerősítik, hogy az Ingatlan értékesítésének célja, hogy az
Eladók által tulajdonolt Társasház osztatlan közös tulajdonú épületrészei felújításra kerüljenek a
vételárból. Ennek érdekében az Eladók -kivéve a Budavári Önkormányzat tulajdonostársat- a
vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a Társasházra engedményezik.
Egyúttal a jelen szerződést aláíró Eladók -kivéve a Önkormányzat tulajdonostársat- kérik a Vevőt,
hogy a vételár megfizetését a Társasház részére teljesítse, illetve a Vevő a rendelkezésére álló
eszközökkel segítse és támogassa, hogy a vételár a Társasház osztatlan közös tulajdonú épületrészei
felújításra fordítódjon.
A Felek rögzítik, hogy a Társasház közgyűlése az átruházáshoz, a vételár jelen szerződésben rögzített
megfizetésének a módjához hozzájárult.
Felek rögzítik, és a Budavári Önkormányzat tulajdonostárs kijelenti, hogy az adásvételi szerződés
szerinti vételárból az Önkormányzat mint tulajdonostárs részére megfizetendő összeg (a fszt
14126/3/A/l hrsz. - 617/10000-ed, míg a 2. em. 15/A. - 14126/3/A/20 hrsz. - 214/10000-ed tulajodni
hányada után) Önkormányzatot megillető 831/10.000 tulajdoni hányad szerint mindösszesen
12.465.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-négyszázhatvanötezer forint az Önkormányzat Raiffeisen Bank
Zrt.-nél 12010154-00379543-00100000 számon vezetett bankszámlájára kerüljön utalásra vételár
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jogcímen azzal, hogy a felújítás költségeinek Önkormányzatra eső részét az Önkormányzat a
Társasház felújítási munkálataira ún. célbefizetés jogcímen fogja majd a Társasház felé teljesíteni az
aktuálisan erről külön rendelkező társasházi közgyűlési határozat alapján.

7.6.

elővásárlási jogról való lemondás

Az Eladók a jelen szerződés aláírásával az elővásárlási jogukról kifejezetten lemondanak, mind a
jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan vonatkozásában, mind a Vevő, mint Beruházó által
létrehozandó 7 darab új (padlástérben létrehozott) lakás vonatkozásában.

7.7.

hozzájárulás 7 darab új társasházi lakás létrehozásához

Az Eladók kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a Vevő, mint ingatlanfejlesztési vállalkozó
célja, hogy a padlástér felhasználásával 7 darab egyenként belső kétszintes lakásokat hozzon létre az
ÉTDR: 201800078934 jelű építési engedély alapján. Egyúttal az Eladók kijelentik, hogy a Vevő ezen
törekvésével egyetértenek, azt nem akadályozzák, sőt a sikeres megvalósuláshoz szükséges
közreműködésüket (elsődlegesen a jövőben keletkező jogi iratok aláírása) megadják. Egyúttal
elismerik, hogy minden, az új 7 darab társasházi lakás fejlesztésével kapcsolatos kérdésüket a Vevő
(mint Beruházó) felé feltették jelen szerződés aláírását megelőzően és a feltett kérdésekre
megnyugtató, kielégítő választ kaptak.

8.

A Vevő szerződéses akarata, illetve a Vevő kijelenti

8.1.

7 darab új társasházi lakás kialakításának célja

A Vevő kijelenti, hogy az Ingatlan (padlástér) megvásárlásának célja, hogy annak felhasználásával 7
darab új társasházi lakást hozzon létre (ingatlanfejlesztési vállalkozási tevékenység). Ennek
érdekében a Vevő a Társasház műszaki állapotát felmérte, megismerte, azt a megtekintett állapotában
és a részletes körülmények ismeretében vásárolja meg, továbbá a teljes körű építészeti program (7
darab lakás létrehozása és a Társasház Felek között egyeztetett műszaki tartalom szerinti osztatlan
közös tulajdonú épületrészeinek felújítása) részleteit kidolgozta, költségeit meghatározta és ehhez
szükséges finanszírozási és kivitelezési háttérrel rendelkezik.

8.2.
padlástér szinten levő lakás (volt mosókonyha)
A Felek megállapítják, hogy a padlástér célszerű beépítése, illetve az építési engedély
dokumentációjában szereplő tervezett 7 darab új lakás abban az esetben alakítható ki építészetileg
előnyösen, amennyiben a Társasház 4. emeletén található, 32 m2 alapterületű, 14126/3/A/30 helyrajzi
számú önálló társasházi lakás (volt mosókonyha) alapterülete is rendelkezésre áll. Ennek érdekében
a Vevői érdekkör már korábban megszerezte a 14126/3/A/30 lakás tulajdonjogát. A Vevő jelen
szerződést úgy hja alá, hogy egyben kijelenti, hogy bár formálisan nem tulajdonosa a 14126/3/A/30
lakásnak, azonban rendelkezik olyan háttér megállapodásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy az
elképzelt építészeti programját megvalósítsa és a 14126/3/A/30 lakás tulajdoni viszonyai nem
akadályozzák, nem késleltetik a jelen szerződésben is hivatkozott tervezett 7 darab új lakás
létrehozását és a Társasház felújítását.
8.3.
tervek, műszaki dokumentumok, szakértői jelentések
A Felek megállapítják, hogy a Vevő az építési projekt előkészítése során létrejött, a Társasház
osztatlan közös tulajdonú épületrészeit érintő műszaki terveit, szakértő dokumentációkat a Eladókkal
megismertette, megosztotta. Jelen szerződést az Eladók a korábban megismert, a Vevő által készített
és közreadott tervek, műszaki adatok, dokumentációk alapján készítették elő és fogadták el.

9.

Adásvételi szerződés - Batthyány u. 2. Társasház padlástér - TECTUM Kft.
Költségviselés

9.1.
A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költséget, így a tulajdonszerzési
illetéket és a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos földhivatali eljárási díjat, valamint az ehhez
kapcsolódó Társasházi Alapító Okirat-ok módosításával kapcsolatos ügyvédi munkadíjat a Vevő
viseli. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést 30 napon belül az illetékes földhivatalhoz kell
benyújtani, és ezt követően kerül sor az illeték kiszabására.
9.2.
Az Eladók kijelentik - miután az eljáró ügyvéd ennek tárgyában részletes felvilágosítással szolgált -,
4
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tudomásuk van azon jogszabályi rendelkezésekről, miszerint személyi jövedelemadó bevallási és
elszámolási kötelezettségük keletkezik jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan értékesítéséből befolyt
jövedelem után a jogszabályban előírt módon az adóhatóság felé. A Felek egyúttal tudomásul veszik
azon ügyvédi tájékoztatást, mely szerint az adásvételben érintett bevallásra kötelezett személy a
szerződéskötés évét követő bevallási évben személyi jövedelemadó bevallását önállóan köteles
megtenni.
9.3.
Az Eladók kijelentik, hogy az ellenjegyző ügyvédtől átvették a NAV 28. sz. tájékoztató füzetét, amely
az ingatlanértékesítésből származó jövedelemre vonatkozó adókötelezettség alapvető szabályait
tartalmazza, és megértették azon tájékoztatást, hogy amennyiben részletesebb értelmezést kívánnak
kapni az esetlegesen fennálló adózási kérdésekről, úgy azt adószakértő bevonásával tudják megtenni.
Adóügyben az okiratot ellenjegyző dr. Perczel Márta ügyvéd semminemű eljárást nem végez, adóügyi
kérdésekre a megbízás nem terjed ki, így e tekintetben felelősséget nem vállal.
Jelen szerződéssel kapcsolatos további illeték és esetleges egyéb költség a Vevő-t terheli. A Vevő jelen
okirat aláírásával nyugtázza, hogy illetékfizetési kötelezettségeiről kimerítő tájékoztatást követően
feltett kérdéseire választ kapott. A Vevő kijelenti, hogy az ellenjegyző ügyvédtől átvette a NAV 19.
sz. tájékoztató füzetét, amely a visszterhes vagyonátruházási illeték alapvető szabályait tartalmazza,
és megértette azon tájékoztatást, hogy amennyiben részletesebb értelmezést kíván kapni az
esetlegesen fennálló illeték kérdésekről, úgy azt adószakértő bevonásával tudja megtenni.
Illetékügyben az okiratot ellenjegyző dr. Perczel Márta ügyvéd semminemű eljárást nem végez,
illetékügyi kérdésekre a megbízás nem terjed ki, így e tekintetben felelősséget nem vállal.
A Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a szerződéssel kapcsolatos adó- és illetékrendelkezésekről,
az ügyintéző ügyvédtől e kérdésekre kiterjedően részletes tájékoztatást kaptak.

9.4.
Jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő részletesen tájékoztatta a Felek-et ingatlan-átruházásból,
illetve adásvételből fakadó jelen szerződés aláírásának napján hatályos adójogi, és illetékügyi
következményekről, melyet a Felek jelen szerződés aláírásával elismernek, illetve tudomásul vesznek.
Jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő jelen szerződés aláírását követően bekövetkező esetleges
jogszabályváltozásokért, és azok következményeiért semmiféle felelősséget, és szavatosságot nem
vállal. Jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő az esetleges jogszabályváltozások kockázatait, és
következményeit részletesen és mindenre kiterjedően megmagyarázta feleknek. A Felek tudomásul
veszik, hogy jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő az adóhatósági eljárásban nem vesz részt. A
Felek a tájékoztatás tényét kifejezetten elismerik. A Felek a tájékoztatás, a kockázatok, és a
következmények mérlegelését követően, azok kifejezett és mindenre kiterjedő ismeretében saját
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akaratukból úják alá jelen szerződést. A Felek az illeték- és adófizetési kötelezettségükre való
kioktatást tudomásul veszik.
10.

Ügyvédi meghatalmazás

10.1.
A Felek a jelen adásvételi szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és az illetékes Földhivatal előtti
eljárásban jogi képviseletük ellátására - azzal, hogy a jogi képviselő a Földhivatal előtt az iratok
betekintésére is jogosult - és valamennyi hatóság előtti képviseletre a jelen szerződés aláírásával
meghatalmazást adnak dr. Perczel Márta ügyvédnek (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.). Jogi
képviselő a meghatalmazást jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. A Felek rögzítik, hogy az
adóhatósági eljárásra jelen meghatalmazás semmilyen formában nem teljed ki, azonban a Vevő által
aláírt NAV adatlapot jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő nyújtja be az illetékes földhivatalnak.

10.2.
Az Eladók jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy magyar állampolgár természetes személyek, az
esetleges kivételek feltüntetve az adott személy azonosító adatainál, és egyes Eladók, valamint a Vevő
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, amelyek nem állnak csőd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás hatálya alatt. A Felek jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy sem szerzési,
sem elidegenítési képességük korlátozás alá nem esik és a jelen adásvételnek jogszabályi akadálya
nincsen.

10.3.
A Felek közül a természetes személyek és a jogi személyek ügyvezetői, valamint az eljáró
meghatalmazottak személyazonosságukat személyi igazolványukkal, illetve útlevelükkel, az
ügyvezetők a képviseleti jogosultságukat aláírási címpéldánnyal, aláírásmintával igazolták.

10.4.
Jelen szerződés aláírásával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20.§ (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel írásban kifejezett, visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy megbízott jogi képviselő a későbbiekben korábbi megbízóival szemben mástól
megbízást elvállaljon, mely felmentvény kifejezetten vonatkozik felek által korábban eljáró ügyvéd
részére adott megbízások tekintetében is.

10.5.
A Felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulásukat adják, hogy az eljáró ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 32.§ alapján személyazonosságukat elektronikus
úton történő adatigénylés útján (JÜB rendszer) ellenőrizze.

10.6.
A Felek tudomásul veszik, hogy az ellenjegyző ügyvéd eleget tett pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili. törvény és az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) alapján az azonosítási
kötelezettségnek az adataik, illetve a képviseletükben eljáró személy vonatkozásában. A Felek
(képviselőjük) kijelentik, hogy a jelen jogügylet során saját nevükben és érdekükben járnak el. A
Felek hozzájárulnak, hogy az eljáró ügyvéd személyazonosító okmányaikról másolatot készítsen és
a másolatokat, valamint az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adataikat a fenti jogszabály
rendelkezései alapján kezelje. A Felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd az adataikat a
megbízás teljesítésével összefüggésben a fenti jogszabályok alapján kezeli, és ennek megfelelően
íiják alá az azonosítási adatlapokat. A Felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az
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ellenjegyző ügyvéd valamennyi általuk közölt személyes adatukat kezelje, személyes adataikat
tartalmazó okmányaikról másolatot és feljegyzést készítsen ügyfél-azonosítás céljából.

10.7.
Jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő részletesen, mindenre kiterjedően tájékoztatta a Felek-et
az Ingatlanjogi helyzetéről, továbbá az adásvételi szerződés valamennyi rendelkezéséről, a szerződés
valamennyi előnyéről, hátrányáról, és valamennyi következményéről, és kockázatairól. A Felek jelen
szerződés aláírásával a mindenre kiterjedő részletes tájékoztatás tényét kifejezetten elismerik és e
tájékoztatás figyelembevételével, az előnyöket és a kockázatokat mérlegelve kifejezetten saját
akaratukból írják alá jelen szerződést. A Felek jelen szerződést tényvázlatnak tekintik. A Felek
tudomásul veszik, hogy jelen szerződést ellenjegyző jogi képviselő nem felel a szerződésben rögzített
határidők betartásáért.

10.8.
A Felek meghatalmazzák eljáró ügyvédet, hogy a szerződésben előforduló esetleges, szám, betű, vagy
névelírást kijavítsa és azt aláírásával (szignójával) lássa el, továbbá tüntesse fel a javítás tényét és
annak idejét.
11.

A Szerződés hatályba lépése, megszűnése

11.1.
A jelen Adásvételi szerződés a Felek által megkötésre került Vállalkozási Szerződéssel és az Alapító
Okirat Módosítással együtt lép hatályba. A hatályba lépés további feltétele, hogy a Vevő a vételár
megfizetési kötelezettségeinek szerződés szerinti módon eleget tegyen, tovább valamennyi, de
legalább 80% társasházi tulajdoni részarányt képviselő Eladók a jelen szerződést aláírja, illetve
hozzájáruló nyilatkozatát megtegye.

11.2.
Amennyiben a Vevő a jelen szerződésben felsorolt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Eladók
15 napos póthatáridőt tűzés és külön felszólítást követően, az ott meghatározott határidő
eredménytelen leteltét követően jogosultak a jelen jogügylettől egyoldalú nyilatkozattal elállni.
Amennyiben a jelen szerződés a jelen pont szerint megszűnik, a Felek akként nyilatkoznak, hogy a
Vevő sem az Eladók-tól, sem a Társasház-tól a jelen jogügyletből kifolyólag kártérítést nem
követelhet, így különösen az addig általa elvégzett előkészítési munkák ellenértékét sem.

11.3.
A Felek rögzítik, hogy elállás vagy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek
kölcsönösen együttműködnek az eredeti (szerződéskötést megelőző) állapot helyreállításában,
amennyiben ez nem lehetséges, vagy gazdaságilag észszerűden a Felek kölcsönös elszámolás
érdekében együttműködnek. A szerződés jogszerű megszűnése esetén a Felek-et semmiféle kártérítési
igény nem illeti meg ide értve, de nem korlátozva az elmaradt profitra, a beruházás előkészítésével
kapcsolatos költségek megtérítésére vonatkozó igényeket. Az Eladók azonban kötelesek elszámolni
az addig esetlegesen átvett pénzeszközökkel. Az elvégzett munkák ellenértékének megállapítására
amennyiben a Felek között nincs egyezség, akkor az igazságügyi szakértői névjegyzékből
sorshúzással szakértőt bíznak meg, akinek a szakvéleményét a Felek kötelesek elfogadni. A Felek
megállapodnak abban, hogy a szakértő megállapításait elfogadják, és a szakértő költségét olyan
arányban viselik, amilyen arányban a szakértő az ellenérdekű fél álláspontját elfogadta. A Vevő
kijelenti és elfogadja, hogy esetleges követelése legfeljebb az Eladók részére már ténylegesen
megfizetett vételár mértékéig terjedhet.
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11.4.
A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a Vállalkozási szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén automatikusan - külön jognyilatkozat nélkül - megszűnik, mely esetben a Felek egymással
elszámolni kötelesek.

12.

Egyéb rendelkezések

12.1.
A Vevő -mint a jelen szerződés lényegi célkitűzésével kapcsolatban kellő tájékozottsággal
rendelkező jogi személy, amely tevékenységét kifejezett üzleti haszonszerzés céljából, társasházi
tetőterek vásárlásával és hasznosításával hivatásszerűen foglalkozó személyek közreműködésével
végzi- kijelenti, hogy a jelen szerződés kidolgozása során teljes mértékben megismerte az
elvégzendő feladatokat és annak körülményeit, így kijelenti, hogy általa a megvételre kerülő padlástér
ellenértéke fedezetet nyújt az összes felújítási munkálatokra, anyagokra, berendezési és felszerelési
tárgyakra, a Felek között előkészített és megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés szerinti
tevékenységek elvégzésére.

12.2.
Ha bármelyik fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését -a pénzügyi teljesítés
kivételével - vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett esemény
késlelteti, vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a fél nem szerződésszerű teljesítésére.
Vis maior kifejezés a következő eseményeket jelenti: kormányintézkedés, sztrájk, országos ipari
működészavar, terrorcselekmény, zavargások, blokád, járvány (nem várt, a korábbi évek
gyakorlatához képest eltérő hatásokkal, következményekkel járó), földcsuszamlás, árvíz, földrengés,
vagy hasonló, a felek ellenőrzésén kívül eső események, melyek bekövetkezése az észszerű
működésükkel és gazdálkodásukkal és szakmai tevékenységükkel együtt járó kockázatokat
jelentősen meghaladja.
Vis maior-ra a Vevő csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti az Eladók-at - amennyiben a
körülmények lehetővé teszik - a vis maior lényéről és várható időtartamáról és a tevékenységére
gyakorolt akadályozó hatásról. Ha az Eladók, és képviseletükben a Társasház, mint Megrendelő
egyéb irányú írásos utasítást nem adnak, a Vevő-nek, mint Vállalkozó-nak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden
észszerű alternatív teljesítési módot, amelyet a vis maior esete nem gátol.

12.3.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani.
A jelen szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.
12.4.
A Felek a jelen Adásvételi Szerződés hatályát kiterjesztik szerződéses és törvényes jogutódjaikra,
esetleges örököseikre is.

12.5.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, információt üzleti
titokként kötelesek megőrizni.
12.6.
Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi
rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen
szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt kötelesek haladéktalanul olyan
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érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek
szándékához a lehető legközelebb áll.

12.7.
A Felek jelen szerződést, közös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
eljáró ügyvéd előtt jóváhagyólag írják alá.

12.8.
Jelen szerződés a Felek között a teljes megállapodást jelenti. Minden megelőző írásbeli, vagy szóbeli
megállapodás, ajánlat, vagy a jelen szerződésben tárgyaltakra vonatkozó bármifajta más közlés a
jelen szerződés aláírásával hatályát veszti.

12.9.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
12.10.
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen adásvételi szerződésben foglaltak teljesítése
érdekében kölcsönösen, jóhiszeműen együttműködnek.
12.11.
A Felek a jelen szerződés aláírása előtt a tényeket és a rendelkezésre álló iratokat gondosan
áttanulmányozták, a jogi fogalmakkal kapcsolatos kioktatást megértették, és ezek ismeretében íiják
alá a jelen szerződést. A Felek kijelentik, hogy jelen adásvételi szerződésben foglalt nyilatkozataik
megfelelnek akaratuknak és végleges szándékuknak.

Mellékletek:
©

záradékolt vázrajz

©
hatósági bizonyítvány, IR-000111176/2019 számú Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Önkormányzat Jegyzője által kiadott (2019. március 21.)
©

Ügyvédi Letéti szerződés (pénz), vételárrész megfizetésének igazolása

©

Vállalkozási szerződés (tervezet)

©

Tulajdonos jogutódlására vonatkozónyilatkozat és meghatalmazás
♦ ♦♦♦♦

A Felek jelen adásvételi szerződést elolvasva, értelmezve, azt mint akaratukkal mindenben egyezőnek
találva, egyben részletes tényállásnak is tekintve, sajátkezűleg, illetve cégszerűen, jóváhagyólag
aláírták és azt dr. Perczel Márta ügyvéd ellenjegyezte.
Budapest, 2022.
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Vállalkozási szerződés - építés kivitelezés
Amely létrejött az alábbi Megrendelő és Vállalkozó szerződő felek között, együttesen hivatkozva
Felek

Megrendelő
Budapest, I. kerület Batthyány utca 2. szám alatti Társasház,
mint Társasház, röviden hivatkozva Megrendelő
cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 2
képviseli és a közös képviseletet ellátja: PORT FM Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József körút 41. üzlethelyiség 5., cégjegyzékszám: 01-09-664738,
adószám: 12307184-1-42 cégképviselő: Pap Dénes ügyvezető)

Vállalkozó
TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
mint Vállalkozó, röviden hivatkozva Vállalkozó
Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9. 5. emelet 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-304515
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága '•
Statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01
Adószám: 26149404-2-41
Képviseli: dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető
az alábbiak szerint:
1.

Előzmények

1.1. Jogi vonatkozású előzmények
A Megrendelő Társasház tulajdonostársai a Társasház egy osztatlan közös tulajdonú részét,
nevezetesen a társasházi padlásteret, egy jelen szerződéstől elkülönülő társasházi közgyűlési döntés
keretében és ahhoz kapcsolódó eljárások keretében önálló társasházi albetétet hoztak létre és azt
(vagyis a padlásteret) a Vállalkozó részére eladták azzal a céllal, hogy a Vállalkozó a padlástér
felhasználásával 7 darab új társasházi lakást építsen. A Társasház célja, hogy a tulajdon átruházás
ellenértéke teljes egészében a társasház osztatlan közös tulajdonban levő épületszerkezeteinek
felújítására fordítódjon, mely célkitűzés részeként a Megrendelő Társasház a Vállalkozóval a jelen
szerződésben rögzített munkarészekre szerződni szándékozik.
Jelen szerződés célja, hogy rögzítse milyen építési, szerelési munkálatokat kell a Vállalkozónak
elvégeznie.
Jelen szerződés sajátossága, hogy a Felek és a társasházi tulajdonostársak közös akaratát kifejezve a
padlástér tulajdon átruházási szerződése és jelen vállalkozási szerződés osztja egymás sorsát. AFelek
kifejezett közös akarata, hogy amennyiben egyik szerződés (Adásvételi vagy Vállalkozási) bármely
okból ellehetetlenül vagy felbontásra kerül, akkor a másik szerződés (Adásvételi vagy Vállalkozói)
esetében is a Felek előzetesen kinyilvánított célja a kapcsolódó szerződés felbontása és megszüntetése,
egyúttal a szerződéskötést megelőző állapot visszaállítása a Felek egymással történő elszámolása
mellett.
A Megrendelő Társasház tulajdonostársai és a Vállalkozó között létrejött Adásvételi szerződés
mellékletként jelen szerződéshez becsatolásra került. Tájékoztatásul: az Adásvételi szerződés tárgya
a Budapest I. kerület 14126/3 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Batthyány utca 2. sz.
alatti társasházi ingatlan 1990. december 18. napján kelt Alapító Okiratának vonatkozó fejezete
szerint a Társasház közös tulajdonában álló épületrészekhez tartozó a XIII. számmal jelölt 485 m2
alapterületű (melyet megerősített IR-000111176/2019 számon (ügyiratszám: 201900016422,
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iktatószám: BDV/8515-3/2019) az illetékes Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
Jegyzője által kiadott hatósági bizonyítvány (egyúttal jelen szerződéshez mellékelve)) padlástér,
melyet a tulajdonostársak önálló tulajdoni külön lapként hoznak létre, és amely a Társasházi Alapító
Okirat Módosítása értelmében várhatóan 14126/3/A/31 helyrajzi szám alatt kerül felvételre, a közös
tulajdonból hozzá tartozó 1939/10000 közös tulajdoni hányaddal együtt (továbbiakban: Ingatlan).
A Társasház a padlásteret a Vállalkozó részére azért adja el, hogy ott a Vállalkozó saját érdekkörében
és kockázatára társasházi lakásokat építhessen, és azokat szabadon értékesíthesse. Ebből adódóan a
Vállalkozó saját érdekkörében és finanszírozásában tervezési, engedélyeztetési és építés kivitelezési
munkálatokat végez a Társasház épületén. Ezen tevékenységek nem képezik tárgyát jelen
szerződésnek, ugyanakkor kihatással vannak a Társasház épületére és valamelyes összefüggésben
jelen szerződésben lefedett munkálatokkal, azért jelen szerződés esetenként a munkálatok teljességét
figyelembe kell vegye.
A Vállalkozó a saját érdekkörében végzendő ingatlanfejlesztés (társasházi lakások kialakítása)
projektet a lehetőségekhez mérten előkészítette, egyúttal érvényes építési engedéllyel is rendelkezik
(Budapest Főváros Kormányhivatal által került kiadásra, Iratazonosító: IR-000061274/2019), mely
építési engedély jelen szerződés melléklete.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Vállalkozási szerződés megkötéséhez a Társasház közgyűlési
határozattal hozzájárult (vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyv mellékletként). Egyúttal a Felek
megerősítik, hogy jelen szerződés az ingatlan Adásvételi szerződés teljesítését célozza. Minderre
tekintettel jelen Vállalkozási szerződés mindenben osztja az Adásvételi szerződés jogi sorsát, azaz
bármelyik szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén a másik szerződés külön jognyilatkozat
nélkül. Felek elszámolási kötelezettségével automatikusan megszűnik.

1.2. Műszaki vonatkozású előzmények
A Vállalkozó a jelen és kapcsolódó szerződésben meghatározott építési projekt előkészítését évekkel
ezelőtt megkezdte. Ebből is következőleg a Vállalkozó képviselője, továbbá megbízottjai,
munkatársai, szakértői, stb. a Megrendelő Társasház épületét és az épület szerződéskötéskori műszaki
állapotát meglehetősen jól ismerik. Ezen ismeretek birtokában történik a szerződéses
kötelezettségvállalás.
A Vállalkozó érvényes építési engedéllyel rendelkezik a padlástér és környezetében, illetve
vonatkozásában végzendő építési munkálatokra. Az építési engedély előfeltétele volt a jogszabályok
és az építés kivitelezés szakmai szabályok szerint elvárt mértékű előkészítő vizsgálat és terveztetés.
Ezen munkálatokat a Vállalkozó (saját finanszírozásában és kockázatára) elvégezte. Ezen tervezési
munkálatok során a Megrendelő Társasház felmérése is megvalósult, mind mennyiségi, mind
minőségi (jelen állapot) értelemben. A Vállalkozó ezen ismeretek birtokában fejezte ki érdeklődését
a teljes építési projektre (padlástérben 7 darab új lakás létesítése és a társasház épületének osztatlan
közös tulajdoni részeinek felújítása).

2.

Szerződés tárgya, tartalma, terjedelme

Építés kivitelezési, felújítási, szerelési és kapcsolódó (például anyagmozgatás, takarítás, szervezés,
hatósági egyeztetés, engedélyeztetés) munkálatok végrehajtása.
A munkálatok tárgya a Megrendelő Társasház épülete, kifejezetten az osztatlan közös tulajdonban
levő épületrészek és belső udvar. Jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya a társasházi albetétek
magán/önkormányzati-tulajdonban levő részeinek felújítása. A nem társasházi osztatlan közös
tulajdonban levő épületrészek vonatkozásában csak kárelhárítás, kármérséklés esetében köteles a
Vállalkozó feladatokat végezni, kivéve azon eseteket amelyek a tárgyi szerződés és annak mellékletei
egyértelműen nevesítenek (például homlokzati nyílászárók festése).
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A Vállalkozó a munkálatokat I. osztályú anyagok felhasználásával és I. osztályú minőségben vállalja
elvégezni a vonatkozó szabványok és ágazati előírások betartásával.

2.1.
teljesítés oszthatatlan
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése oszthatatlan.
2.2.
elvégzendő munkák áttekintése
Jelen szerződés "Megrendelő Társasház építési, szerelési munkálatainak tételes felsorolása"
melléklete tartalmazza az elvégzendő feladatokat részleteiben. A szerződés szerint elvégzendő
munkák nagyságrendi csoportjai az alábbiak:
•

padlásfödém megerősítés (vendégfödém elkészítése);

•
tetőszerkezet felújítása, beleértve új héjalás kialakítását, műszaki okokból egy vasbeton
tartószerkezet készül;
•

épület homlokzatainak (utcai, udvari, tűzfal, stb.) felújítása;

•

főlépcsőház felújítása, továbbépítése a 4. szintig, továbbá egy személyfelvonó létesítése;

•
épületgépészeti fő és alapvezetékek felújítása, pince és földszinti részeken, az egyeztetett
épületgépészeti tervek szerint új felszálló ágak kialakítása;
•
amennyiben szükséges, akkor közterületek, szomszédos épületek ideiglenes fedése, dúcolása,
megtámasztása, megerősítése, megbontása és visszaépítése, szennyeződés elleni védelme, elkerítése,
közmű áthidalások, közmű kiváltások és bármilyen olyan feladat elvégzése, amely jelen szerződés
teljesítéséhez szükséges;
•

a j elen szerződés telj esítésével kapcsolatosan esetlegesen j elentkező állagmegóvási feladatok;

•
valamennyi tervezési, engedélyeztetési dokumentáció elkészítése és folyamatok bonyolítása,
engedélyek, jóváhagyások megszerzése beleértve, de nem kizárólagosan bármely jogszabály,
hatósági vagy bírósági határozat, előírás által a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
megállapított, vagy a későbbiekben megállapításra kerülő bármely kötelezettség, feltétel teljesítése,
amely ahhoz szükséges, hogy a jelen szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól,
hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat a Megrendelő-t vagy a Vállalkozó-t nevezi meg
a kötelezettség címzettjeként;
•
valamennyi, a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos összes organizációs
feladat, így különösen a szükséges hatósági engedély beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése,
a közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, esetlegesen az organizáció
végrehajtásához szükséges forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése, amennyiben a
teljesítéshez szükséges, a zajkibocsátási határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése.

3.

Vállalkozói díj

AFelek egyösszegű átalány árban állapodnak meg, melynek mértéke:
bruttó 100 000 000,- Ft, azaz Egyszáz-millió forint
A megjelölt díj az anyag és munkadíjat is magában foglal, a Vállalkozó további díj-, költség vagy
egyéb igényeket semmilyen jogcímen a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A költségek
magukban foglalják a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozók szerződésükben
meghatározott (az alvállalkozók minden költségét magába foglaló) vállalkozói díját.
A megjelölt díjazás magában foglalja többek között:
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•
"Megrendelő Társasház építési, szerelési munkálatainak tételes felsorolása" dokumentumban
felsorolt munkálatok teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez
szükséges tételek kivitelezését;
•
a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását,
esetleges raktározását és tárolását, szállítását, helyszíni szerelését és üzembe helyezését, valamint
import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;
•

hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;

•
a meglevő berendezések, a teherhordó és egyéb szerkezetek, illetve épületelemek megfelelő
megvédését, állagmegóvását;
•

anyag, bér gép, közterület igénybevétel járulékos költségeit;

esetleges állványozás, ideiglenes iroda, raktár, felvonulási épület létesítésének, fenntartásának,
elbontásának költségét, ide értve a szükséges étkezési, egészségügyi, tisztálkodási, wc
létesítményeket is;
•
közműpróbák, beüzemelések során keletkező mindennemű költségek (mint például áram, víz
díj), segédanyagok, hulladékkezelési, lerakóhelyi díjak;
•
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított
tájékoztatással kapcsolatos díjak;
•

biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek;

•

biztosítások költségeit;

•

vagyonvédelem, tűzvédelem, egészségvédelem, munkabiztonság költségeit;

•

a társasházi lakások és üzlethelyiségek folyamatosan fenntartott megközelíthetőségét;

Az egyösszegű, átalány áras megállapodást indokolja, hogy a Vállalkozó jelen szerződés
teljesítésével párhuzamosan a saját érdekkörében megvalósítandó építési projektet is megvalósítja
(társasházi lakások kialakítása a padlástérben) és ezáltal az építéskivitelezés méretgazdaságossága és
a keletkező szinergiák kihasználása révén reális és megalapozott az egyösszegű átalány áras vállalás.
Továbbá a Vállalkozó évek óta aktívan dolgozott a saját építési projektjének előkészítésén és ennek
következtében lehetősége volt, illetve szükséges is volt a Megrendelő Társasház mennyiségi és
minőségi jellemzőit megismerni és ezen ismeretek birtokában tett ajánlatot a tárgyi szerződésben
foglaltak egyösszegű átalányáras leszerződésére. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet
megismerte egyúttal kijelenti, hogy az egyösszegű átalányáras díjazásán felül további követelései
nem lehetnek.
Felek ezúton is nevesítik és elismerik, hogy közöttük jelen szerződés megkötésével párhuzamosan
egy másik, ingatlan adásvételi szerződés jött létre azzal a kölcsönös előnyöket hordozó
megfontolással, hogy a Megrendelő Társasház a Vállalkozó részére értékesíti a társasház padlásterét,
mely területen a Vállalkozó társasházi lakásokat épít saját érdekkörében szabadpiaci értékesítési
célzattal, egyúttal a Vállalkozó ajánlatot tett a Megrendelő Társasház részére a társasházi osztatlan
közös tulajdonú épületrészek felújítására a jelen szerződéshez (is) csatolt "Megrendelő Társasház
építési, szerelési munkálatainak tételes felsorolása" dokumentumban foglaltak szerint a jelen
szerződésben megjelölt áron. Az árajánlatadás formálisan jelen szerződés előkészítése és
szövegváltozatainak egyeztetése során valósult meg.
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A Megrendelő Társasház ezúton is kijelenti, egyúttal a Vállalkozó ezúton is megerősíti, hogy a
korábban részleteiben körülírt padlástér értékesítés annak érdekében valósult meg, hogy a
Megrendelő Társasház felújítása (a hivatkozott műszaki tartalommal) realizálható legyen.
Amennyiben a Vállalkozó nem valósítja meg a leszerződött feladatokat, akkor a teljesítés elmaradása,
illetve a hiányos/késedelmes teljesítés alapjául szolgál a Felek között létrejött és kapcsolódó ingatlan
adásvételi szerződés (padlástér tulajdonszerzés) felbontásához és a padlástér tulajdonjogára
vonatkozó korábbi állapot visszaállításához.

3.1. díjfizetés módja, ütemezése
Utalva a Felek között létrejött ingatlan (padlástér) adásvételi szerződésre, a Felek kölcsönös
megállapodása alapján a Vállalkozó a jelen szerződés ellenértékét (melynek forrása a Vállalkozó által
megkötött ingatlan adásvételi szerződés és abban a Vállalkozó-t terhelő vételár-részlet fizetési
kötelezettség) ügyvédi letéti számlára fizeti meg a Felek között létrejött ingatlan adásvételi szerződés
keretében, nevezetesen 100 000 000,- Ft-ot.
A Felek megállapodnak és a Vállalkozó elfogadja, hogy a díjfizetés módja a letét részleges
felszabadulása útján valósul meg. A letét kezeléséről önálló letéti szerződés rendelkezik részleteiben
(a hivatkozott adásvételi szerződés létrejöttével egyidejűleg keletkeztetve), azonban a Felek
kölcsönösen elfogadott szándéka, hogy a Vállalkozót jelen szerződésből megillető vállalkozói díj az
alábbi mértékben és ütemezéssel legyen felszabadítható a letétből:
•
10 000 000,- Ft azaz tíz-millió forint azt követően, hogy a Megrendelő Társasházban létesült
és beüzemelésre került a személyfelvonó és annak hatósági engedélyeit a Vállalkozó megszerezte és
a
felvonót
a
Megrendelő
Társasház
részére
használatra
átadta.
A személyfelvonó hatósági dokumentumai és Megrendelő Társasház Közös Képviselőjének írásos
nyilatkozata szolgál igazolásul.
•
50 000 000,- Ft azaz ötven-millió forint azt követően, hogy a Megrendelő Társasházban
elkészült az új tetőzet végleges, csapadékvíz vonatkozásában vízzáró héjalása és a csapadékvíz
elvezetés, levezetés.
•
30 000 000,- Ft azaz harminc-millió forint azt követően, hogy elkészült a Megrendelő
Társasház külső és belső homkolzatának felújítása.
•
10 000 000,- Ft azaz tíz-millió forint ("jó-teljesítési garancia") a teljes építés kivitelezési
munkálatok (jelen szerződés szerinti és a Vállalkozó saját érdekkörében megvalósuló padlástérben
végzett társasházi lakások fejlesztését is beleértve) befejezését követő 400. napon amennyiben a
Vállalkozó valamennyi, jelen szerződésből eredeztethető garanciális kötelezettségének eleget tett a
400. napot megelőzően.

4.

Teljesítési határidők

Utalva a Felek közötti együttműködés részleteire (padlástér értékesítés, a Vállalkozó saját
érdekkörében megvalósuló társasházi lakások fejlesztése építési projekt és az abból eredő szinergiák,
méretgazdaságossági előnyök) a Megrendelő elfogadja, hogy a Vállalkozó saját ütemezésében
szervezi jelen szerződésben foglalt munkálatok teljesítését.
A Felek az alábbi rész és véghatáridőben állapodnak meg:
•
2023. december 31. - a Megrendelő Társasház padlástérben megvalósuló társasházi lakások
fejlesztéséhez szükséges vendégfödém (mint építőipari szakmai fogalom) teljes körű elkészülte.
•
2024. december 31. - a Megrendelő Társasház részére személyfelvonó létesítése és
használatba adása.
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•

2024. június 30. - a Megrendelő Társasház új tetőzet és héjalás teljes körű elkészülte.

•

2024. december 31. - jelen szerződésben meghatározott valamennyi munkálat elvégzése.

•
2024. december 31. - a Megrendelő Társasház padlásterében megvalósuló társasházi lakások
ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdése.
•
2025. június 30. - általános véghatáridő, ezen időpontot követően bármilyen, a Felek padlástér
értékesítéséből eredeztethető és különösen jelen szerződés teljesítésére irányuló alaptevékenység
végzése
vonatkozásában
(a
garanciális
munkák
ide
nem
értve).
Ezt a véghatáridőt a Felek kölcsönösen úgy értelmezik, hogy ezen időpontra a létrehozott új tetőtéri
lakások használatbavételi engedélyezési kérelme legalább benyújtásra került továbbá valamennyi
építési, szerelési, végtakarítási, területrendezési stb. tevékenység elkészült és a társasház épület,
udvari területeken, a társasház körüli közterületen építési, szerelési tevékenység már nem folyik, oda
nem illő anyagok nincsenek tárolva, a területek tiszták, rendezettek.
A fenti határidőkre történő nem teljesítés, nem teljesülés a Vállalkozó nem / nem megfelelő
teljesítését jelenti, melyet a Vállalkozó ezúton is elismer, tudomásul vesz.
A határidők jelen szerződés megkötésének időpontjához képesti időbeni távolsága, illetve az egyes
részteljesítések műszaki meghatározásának nagyvonalúsága okán a Felek kölcsönösen elfogadják,
hogy felszólítás, póthatáridő tűzése, műszaki részletekben történő egyeztetés nem szándékuk, nem
céljuk.
A Vállalkozó megértette és elfogadta a Megrendelő Társasház igényét és célját, hogy a társasházban
lakók érdeke a munkálatok észszerű és reális időn belül történő befejezése. Ennek érdekében a
Vállalkozó kellő szabadsággal és rugalmassággal szervezheti saját tevékenységét azonban cserébe a
meghatározó munkarészek teljes körű és határidőre történő lezárását vállalja.

4.1.
előteljesítés
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Előteljesítés esetén a lezárt munkafázis díjazására, illetve a
munkafázishoz kapcsolódó pénzügyi garanciális óvadék/letét felszabadítására is jogosult a
Vállalkozó és mindehhez a Megrendelő ezúton is hozzájárul.
4.2.
munkálatok megkezdése
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek sajátossága, hogy egy fővárosi, belső kerületben
levő társasház vonatkozásában jelöl meg munkavégzést, mely társasház a munkavégzés ideje alatt
folyamatosan lakott. A munkavégzés területe (többek között és nem kizárólagosan) a társasház külső
homlokzata, kapualj, lépcsőház, függőfolyosók, belső udvar, pince, padlás. Ebből adódóan a
munkaterület teljes egészében el nem keríthető, egyfajta átadás, átvétel és fizikai lezárás nem, illetve
részlegesen valósítható meg.
A Felek a fentieket kölcsönösen tudomásul veszik és abban állapodnak meg, hogy
•
jelen szerződés aláírását követően a Vállalkozó jogosult a munkálatokat megkezdeni,
elvégezni
•
jelen szerződés aláírását követő 24 órán belül a Vállalkozó köteles a Megrendelő Társasház 7
(hét) pontján legalább A3 méretű, vízálló módon, a tábla méretéhez arányosan elkészített felirattal
feltüntetni az építési munkálatok során bármikor (0-24 óra, hétvége, ünnepnap is) felhívható
telefonszámot és e-mail-címet, amelyen a kivitelezés felelős műszaki vezetője elérhető. Egyúttal a
táblákat az épület falán rögzíteni az alábbi helyeken: Fő utcai homlokzat, Batthyány utcai homlokzat
kapubejáró mellett, kapualj az épületen belül, földszint, első, második, harmadik emelet lépcsőházban.
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A tábla szemmagasságban, ~1,5 méter magasan a járószinttől elhelyezve, látható, nem takart
pozíciókban.
A jelzett telefonszámot és e-mail-címet a Vállalkozó köteles 0-24 órában, minden naptári nap
monitorozni és az oda érkező kapcsolatfelvételt érdemben lereagálni telefonhívás esetén 10 percen
belül élőszavas kommunikációval, email esetében 30 percen belüli érdemi visszajelzéssel.
•
jelen szerződés aláírását követő 24. órától kezdve a Vállalkozó viseli a kárveszélyt a
Megrendelő Társasház jelen szerződésben felújítással érintett épületrészei tekintetében a munkálatok
befejezéséig.

4.3. munkaterület átvétele
A szerződésben meghatározott munkálatok sajátosságai okán a Felek megállapodnak, hogy a
Vállalkozó a Megrendelő Társasház osztatlan közös tulajdonú részeit "ahogy ván" módon veszi át.
A Megrendelő Társasház a Vállalkozó részére korlátlan bejutást biztosított és biztosít akár a szerződés
aláírását közvetlenül megelőzően is a Megrendelő Társasház bármely, nem albetét
magántulajdonához tartozó területére, hogy ott a Vállalkozó szemrevételezést, műszaki vizsgálatot,
mérést, elemzést végezhessen és annak eredménye képen jelen szerződés elfogadásáról, aláírásáról
döntsön.
A Megrendelő kifejezett akarata és a Vállalkozó ezt nevesítve elfogadja, hogy jelen szerződés
aláírását követően a Vállalkozó ne hivatkozzon olyan, korábban nem ismert tényre, amely a
szerződésben vállalt kötelezettségeit megváltoztatná.

5.

Vállalkozó kiemelt kötelezettségei, vállalásai

5.1. garanciális letét
AFelek kölcsönösen megállapítják és elismerik, hogy a jelen szerződés építés kivitelezési programja
érdemi kockázatokat hordoz magában leginkább két ponton, a jelenlegi tetőzet megbontásavisszaépítése közötti időszakban, illetve a vendégfödém elkészültét megelőzően. A Vállalkozó
szakmai gyakorlata és ismeretei alapján a szerződésben megfogalmazott feladatok biztonságosan
elvégezhetők és egyúttal ennek igazolásául kész pénzügyi garanciális letétet fizetni. A Megrendelő,
mint Társasház a lakástulajdonosok felé kötelezettséggel tartozik, hogy a lehetőségekhez mérten
csökkentse a Megrendelő oldalán jelentkező kockázatot, ezért köszönettel elfogadja és igénybe veszi
a Vállalkozó által felkínált lehetőséget.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés keretében megfogalmazott építés
kivitelezési feladatok megvalósítása során a
•
Megrendelő Társasház jelenlegi tetőszerkezetének megbontását megelőzően 50 000 000,- Ft,
azaz ötven-millió forintot letétbe helyez, mint pénzügyi garanciális letét. A letét a letevőnek vissza
jár, amint az új héjalás teljeskörűen megvalósult jelen szerződésben megjelölt határidőnek
megfelelően. Amennyiben érdemi minőségi, mennyiségi, határidő nem teljesítésbe esik a Vállalkozó,
akkor a Megrendelő kármegelőzési, kármérséklési feladatokat jogosult elvégeztetni, melynek
fedezetéül a letétet jogosult felhasználni.
•
Megrendelő Társasház vendégfödém létesítési munkálatok megkezdését megelőzően
50 000 000,- Ft, azaz ötven-millió forintot letétbe helyez, mint pénzügyi garanciális letét. A letét a
letevőnek visszajár, amint a vendégfödém teljeskörűen megvalósult jelen szerződésben megjelölt
határidőnek megfelelően. Amennyiben érdemi minőségi, mennyiségi, határidő nem teljesítésbe esik
a Vállalkozó, akkor a Megrendelő kármegelőzési, kármérséklési feladatokat jogosult elvégeztetni,
melynek fedezetéül a letétet jogosult felhasználni.
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A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által fizetendő garanciális letét a Felek közötti
megállapodásnak lényegi eleme és amennyiben a Vállalkozó a letét megfizetésének nem az
előzetesen írásban rögzített módon tesz eleget, akkor az jelen szerződés vonatkozásában a Vállalkozó
részéről történő egyértelmű és súlyos szerződés szegésnek minősül.

5.2.
finanszírozási háttér
A Vállalkozó ezúton is megerősíti, hogy a tárgyi szerződésben, illetve a Felek közötti együttműködés
keretében létrejött padlástér adásvételi szerződésből eredeztethető társasházi lakások fejlesztését
célzó építészeti programhoz szükséges finanszírozási háttérrel rendelkezik már jelen szerződés
megkötésének idején. A Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy a Vállalkozó közreműködő tulajdonosi,
vezető tisztségviselői és esetlegesen meghatározó alkalmazottai között egy~több olyan szakember is
van, aki referenciákkal igazolhatóan már sikeresen megvalósított a tárgyi szerződés műszaki
tartalmához hasonló volumenű és műszaki tartalmú építészeti programot.
5.3.
értékcsökkenés
A Vállalkozó kijelenti és megerősíti, hogy a tárgyi szerződéshez kapcsolódó építészeti program
végrehajtása nem célozza, nem eredményezheti, hogy a Társasház osztatlan közös tulajdoni részeiben,
vagy a magán/önkormányzati tulajdonban levő részeinek bármelyikében értékcsökkenés valósuljon
meg a szerződés megkötésének állapotához mérten. Amennyiben értékcsökkenés valósulna meg
bármilyen, a Vállalkozó közrehatásának, esetleges nem vagy nem megfelelő teljesítéséből adódóan,
akkor az értékcsökkenést a Vállalkozó megtéríteni tartozik. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget
megtérítési kötelezettségének, akkor a Megrendelő jogosult a pénzügyi letétek felhasználásra az
értékcsökkenés megtérítése érdekében.
5.4.
perbe belépés
Amennyiben a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett káresemény miatt a Megrendelő
Társasház ellen bármely személy pert indít, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelő Társasház erre
irányuló kérelme esetén a Megrendelő Társasház mellett a perbe belépni, helyette helytállni
- amennyiben ez a jelen szerződéses kötelezettség a Vállalkozó részéről történt megszegéséből, vagy
egyébként a Vállalkozónak felróható okból következik be - és mentesíteni a Megrendelő Társasházat
az összes, perből fakadó hátrányos következmény alól.
5.5.
bírságok
A Vállalkozó helytállni tartozik a Megrendelő Társasház irányába, ha bármely jelen szerződésben
előírt kötelezettsége megsértése miatt bármely hatóság, bíróság, azok nevében eljáró szervezet akár
a Megrendelő Társasházra, akár a Vállalkozóra, akár harmadik személyre bármilyen bírságot vagy
tevési kötelezettséget szab ki, fizetési kötelezettséget ír elő. A Vállalkozó ilyen esetben haladéktalanul
köteles az előírt kötelezettség teljesítésére a Megrendelő Társasház vagy az érdekelt hatóság, bíróság,
eljáró szervezet részére.
5.6.
padlástéri lakás (volt mosókonyha)
A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő társasházi alapító okiratban 30-as számmal jelzett IV.
emelet 1. ajtószámú (szoba, konyha, wc helyiségekből álló, 31,59 m2 alapterületű) lakás a Vállalkozói
érdekkör tulajdonában van. Azt az építési projekt előkészítése során (évekkel korábban) a Vállalkozói
érdekkör megvásárolta. A hivatkozott lakás természetben a padlástéri szinten található a padlástér
osztatlan közös tulajdonú részeivel azonos magassági szinten.
A Vállalkozó saját érdekkörében köteles biztosítani és rendezni a hivatkozott lakás tulajdon és
használati jogának szükséges megváltoztatását, esetlegesen szükséges birtokba vételét, birtokba
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adását. Továbbá a későbbiekben a szükséges Földhivatali ügyintézést az adott lakás önálló tulajdoni
lapjának megszüntetése, átalakítása vonatkozásában.
Továbbá a Vállalkozó saját érdekkörében elvégzi a hivatkozott lakás határoló és belső falainak
bontását, az odavezető közművek, közművezetékek időleges vagy végleges visszabontását,
megszüntetését, lekötését, ledugózását és az ehhez kapcsolódó valamennyi hatósági,
közműszolgáltatói ügyintézést.
Egyúttal és összességében a Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a jelzett mosókonyhából
kialakított lakással összefüggésben semmilyen akadálya nincs, illetve nem lesz a tárgyi szerződésben
meghatározott építészeti program megvalósításának.

5.7. általános értesítési kötelezettség
A Vállalkozó köteles a Megrendelő-t haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet, így különösen, ha azok a vállalkozás eredményességét vagy a
határidőben történő teljesítést veszélyeztetné, gátolná.
A Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenységével kapcsolatos akadályoztatást a Megrendelő-vei az
építési naplóba történő bejegyzés útján (is) és írásos e-mail küldésével haladéktalanul közölni.

5.8. írásbeli nyilatkozattétel
A Vállalkozó köteles a Megrendelő Társasházat írásban legalább 8 (nyolc) nappal korábban értesíteni
minden olyan esetben, amikor írásbeli nyilatkozatuk szükséges. Az értesítés történhet elektronikus
levél, vagy postai levél útján.
5.9. előzetes értesítés
A Vállalkozó köteles írásban, 8 (nyolc) munkanappal az esedékesség előtt értesíteni a Megrendelő
képviselőjét, amennyiben olyan munkafázishoz érkezik, ahol a beépített anyagok „takarásra”
kerülnek.
A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a Vállalkozó a munkálatokat saját belátása szerint ütemezi,
szükség esetén átütemezi azonban a Vállalkozó köteles a Megrendelő-t az ütemtervről és annak
változásairól előzetesen, írásban értesíteni, olyan határidővel (általánosságban 7 naptári nappal előre),
hogy a Megrendelő tudjon alkalmazkodni a felülvizsgálati, megtekintési lehetőséggel a kivitelezés
üteméhez.

5.10. Vállalkozó által megkötött építési, szerelési biztosítás
A Vállalkozó a tárgyi szerződésben foglalt feladatok tekintetében építési, szerelési biztosítást köt a
munkálatok megkezdése előtt és azt a kivitelezés megvalósulásáig fenntartja. A biztosítás
kedvezményezettje a Megrendelő Társasház, térítési összege legalább 300 millió Ft. A Vállalkozó a
megkötött biztosításról és annak minden egyes díjrészlet megfizetéséről írásos értesítést küld a
Megrendelő részére. A Felek kölcsönösen jelen szerződés megsértésének ismerik el, ha a vonatkozó
biztosítás nem jön létre, idő előtt megszűnik, illetve tartalmában (kockázatviselés) és mértékében
(biztosítói kötelezettségvállalás) nem arányos jelen szerződés műszaki tartalmához.
5.11. Vállalkozó általános kötelezettségei, alvállalkozók
A Vállalkozó köteles:
•
az építési, épület felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges valamennyi engedély (ide érve
a szakhatósági és közműengedélyek engedélyeket is) beszerzésére
•

a kivitelezés szakszerűségének folyamatos ellenőrzésére
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•
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeket betartani,
valamint munkavállalói és alvállalkozói részére a munkavégzéshez szükséges szociális feltételeket
biztosítani
•
az építési területen végzendő munkákra vonatkozó valamennyi biztonsági rendszabályt
megtartani, a munkavállalóit és alvállalkozóit tűz-, munka-, vagyon- és balesetvédelmi oktatásban
részesíteni
•
biztonsági és egészségvédebni tervet készíteni a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EüM együttes
rendeletnek megfelelően, valamint egészségvédelmi koordinátort megnevezni, valamint az építési
terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása, az építési és bontási hulladékok kezelése
során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VIL26.) BMKvVm együttes rendelete szerint eljárni

5.12. károkozás, bírság
A Vállalkozó oly módon gondoskodik a munkák szervezéséről és kivitelezéséről, hogy az által sem a
Megrendelő-nek, sem harmadik személynek kárt ne okozzon (állag-, vagyon-, és a kapcsolódó
életvédelem biztosításának garantálása). Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy jár el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható
(pl. szakszerűtlen munkavégzés), és emiatt a Megrendelő-nek harmadik személyekkel szemben
kötelezettsége keletkezik, a Vállalkozó ezen kötelezettségeket teljes körűén átvállalja, vagy megtéríti
a Megrendelő-nek minden ebből eredő kárát. Ilyen kárként kell érteni azt is, ha a Megrendelő-t
hatóság megbírságolja, vagy pénzbüntetést szab ki, és a bírság, pénzbüntetés alapja a Vállalkozó
tevékenységével kapcsolatos. A Vállalkozó vállalja, hogy az ilyen bírságot, pénzbüntetést a
Megrendelő részére megfizeti, illetve minden tekintetben együttműködik a Megrendelő-vei abban,
hogy a bírságot, pénzbüntetést ne kelljen megfizetni.
5.13. anyagok helyettesíthetősége
A Vállalkozó csak és kizárólag a vonatkozó nemzeti szabványok és a 275/2013.(VII. 16.) Korm.
rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező I. osztályú anyagokat, terméket tervezhet be,
illetve kerülhetnek beépítésre.
A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a műszaki tartalomban kiírt anyagokat a szükséges időben
beszerezni nem tudja, úgy azokat az időben beszerezhető, legalább a kiírttal azonos műszaki
paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíti a Megrendelő képviselőjének építési
naplóban történő előzetes értesítése és a műszaki ellenőr jóváhagyása mellett. Az ezzel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő többletköltségek a Vállalkozó-t terhelik.

5.14. építési műszaki ellenőr
A Vállalkozó hozzájárul, hogy a Megrendelő építési műszaki ellenőrt vegyen igénybe, akinek
megbízatása a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet (16 §) szerinti. Egyúttal a Vállalkozó vállalja, hogy
a Megrendelő építési műszaki ellenőrével együttműködik az építés kivitelezés szakma szabályai és
szokásai szerint. Az együttműködés részeként a Vállalkozó térítés mentesen biztosítja a műszaki
ellenőr részére a szükséges műszaki dokumentációkat, elsődlegesen elektronikus formában, a
kialakult szokások szerint (PDF, AutoCAD, stb.)
5.15. építési napló
A Vállalkozó legalább olvasási szintű hozzáférést biztosít a Megrendelő képviselőjének (akár több
személynek is) az építési naplóhoz.
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Amennyiben a Megrendelő felelős építési műszaki ellenőrt bíz meg, akkor részére a Vállalkozó olyan
hozzáférést köteles biztosítani, amivel a naplóba bejegyzéseket is tehet.

5.16. ellenőrzés, felülvizsgálat biztosítása
A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy biztosítja a munkálatok ellenőrizhetőségét a Megrendelő
számára, beleértve a munkaterületre való bejutást, a felhasználása kerülő anyagok és technológiák
előzetes egyeztetését. Ezen tevékenység elősegítése érdekében a Vállalkozó egy~néhány nevesített
kapcsolattartót jelöl ki, amennyiben alvállalkozókat von be a teljesítésbe, akkor az alvállalkozók
irányába is "örökíti" ezen feladatot, kötelezettséget. A nevesített kapcsolattartók esetében legalább
mobiltelefon és email elérhetőséget kell biztosítani és elvárás, hogy írásos kérdésre 24 órán belül
érdemi választ adjon a kapcsolattartó.
5.17. károkozás, kiemelt helytállási és helyreállítási kötelezettség
A Felek ezúton is rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalom sajátosságai,
illetve a Vállalkozó saját érdekkörében végzett padlástér területén megvalósuló ingatlanfejlesztés
sajátosságai okán a szokásosnál nagyobb kockázat jelenik meg az építés kivitelezés során. Ilyen lehet
példaként és nem kizárólagosan említve: hannadik emeleti lakások mennyezetének, oldalfalának
átázása a vendégfödém munkálatai során (tetőzet megbontása, csapadék következtében fellépő ázás,
betonozás során keletkező ázás), bármely lakás, illetve üzlethelyiség homlokzati nyílászáróinak
beszennyeződése, sérülése a homlokzatfelújítások során. Ezen, illetve bármely, a Vállalkozó
tevékenységével összefüggő, arra visszavezethető károkozás, hiba kijavítására, kompenzálására,
térítésére a Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal.
Általános, elsődleges megállapodás, hogy a Vállalkozó közvetlenül gondoskodik a károkozás
helyreállításáról, illetve a szükséges kármérséklésről, átmeneti megoldások alkalmazásáról.
A Vállalkozó tudomásul veszi és ezúton is hozzájárul, hogy amennyiben a károkozás észlelését és a
Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének történt bejelentést követő 4 órán belül érdemi kommunikáció
és intézkedés nem valósul meg, akkor a Megrendelő Társasház jogosult a kármérséklés, kárelhárítás
ügyében intézkedni. A Felek megállapodnak és a Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy a
Megrendelő Társasház Közös Képviselője jogosult kármérséklést, kárelhárítást, helyreállítást,
esetleges pénzügyi térítést végezni, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget ezen feladatának.
Amennyiben a Megrendelő kényszerült a károkozással kapcsolatos beavatkozásra, akkor annak
költségét a Vállalkozó tartozik a Megrendelő részére megfizetni. A Vállalkozó ezúton is hozzájárul,
hogy amennyiben felhívást követő 15 naptári napon belül nem tesz eleget fizetési kötelezettségének,
úgy a Megrendelő a Vállalkozó által letétbe helyezett pénzből kérhet kifizetést.
A Felek megállapítják, hogy leginkább kockázata az ázásnak, vizesedésnek van (csapadékvíz,
betonozás), illetve valamelyes kockázata van a harmadik emeleti mennyezeti födém repedésének,
vakolat mállásnak, hullásnak, porszennyeződésnek. A Vállalkozó olyan műszaki megoldásban
gondolkodik, amely ezen kockázatokat minimalizálja. Ugyan akkor az esetlegesen bekövetkező ázás,
mállás, porosodás és hasonló jellegű károsodások helyreállítása esetenként körülményes és
indokolatlan kényelmetlenséget okozna az érintett lakások, üzlethelyiségek tulajdonosainak,
használóinak. Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben igazolható károsodás megvalósul, amely
a Vállalkozó tevékenységére visszavezethető, akkor az érintett lakások, üzlethelyiségek tulajdonosai
kérése esetén pénzbeli térítés fizet az alábbiak szerint:
•
mennyezet ázása, vizesedése, mállása esetén 25 000,-Ft/m2, az érintett helyiség teljes
mennyezeti területére számítva, amennyiben az adott helyiségben a mennyezet több, mint 5 dm2 (~5
tenyérnyi felület egybefüggően vagy részletekben) területen érintett a károsodásban
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•
oldalfal ázása, vizesedése, mállása esetén 15 000,-Ft/m2, az érintett helyiség teljes oldalfali
területére számítva, amennyiben az adott helyiségben az oldalfal több, mint 1 m2 (egybefüggően vagy
részletekben) területen érintett a károsodásban
•
csempézett, gipszkarton, lambéria, stb. nem általánosan vakolt, festett felületek esetében
további 10 000,-Ft/m2 értékkel növekszik a pénzbeli térítés mértéke
A fent nevesített kompenzációs díjak és kompenzációs esetek csak a "legegyszerűbb", ugyan nem
várt, azonban esetlegesen előforduló beázások, átázások gördülékeny kezelését célozzák meg.
Minden olyan esetben, amikor a fentiekhez képest jelentősebb károsodás következik be, mint például
omlás, mállás következtében tárgyak törése, karcolódása, használhatatlanná válása, nagyobb mértékű
vizesedés okán parketta elázása, bútorok, egyéb tárgyak károsodása, stb. akkor a Vállalkozó
kártérítési, helyreállítási kötelezettsége korlátlan és esetleges pénzbeli megváltás az érintettek egyedi
megállapodása függvénye.
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó kifejezett kötelezettsége, hogy a kivitelezési munkálatok
azon szakaszában, amikor az esetleges károsodás kockázata kiemelten fent áll (például tetőszerkezet
megbontása, vendégfödém betonozása), akkor a Vállalkozó köteles közvetlenül az esetlegesen
érintett lakások/üzlethelyiségek tulajdonosait, használóit 10 naptári nappal előzetesen értesíteni, hogy
a tulajdonosok, használók az észszerű és elvárható mértékben a károsodás! kockázatokat
csökkenthessék (mint például értékes fali képek, díszítések átmeneti eltávolítása, értékes, törékeny
tárgyak védelme, eltávolítása, stb.) és ezen tevékenységhez a Vállalkozó díjmentesen köteles
segítséget adni kérés esetén (például létra, állványzat biztosítása, csomagolóanyag biztosítása, segéd
és szakmunka biztosítása). A Vállalkozó kötelessége és feladata a lakások, üzlethelyiségek
tulajdonosainak, használóinak értesítési elérhetőségét (email, telefon) összegyűjteni, például az
állapotfelmérés során, illetve akár a padlástér adásvételi szerződés megkötésének részeként.

5.18. munkavégzés, munkaterület sajátosságai, napi takarítás
A Megrendelő ezúton is felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a munkaterület egy funkcionálisan
használatban levő társasház, ezért a munkálatok során a Vállalkozó köteles:
•
a jelen szerződésben foglalt bontási, felújítási és építési munkálatokat a lakók élet- és
vagyonbiztonságát figyelembe véve, lehetőség szerint a lakók szükségtelen zavarása nélkül végezni,
és olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, melyek az engedélyekben foglaltaknak és a Társasház
tulajdonosai érdekeinek is egyaránt megfelelnek
•
a munka végzése alatt folyamatosan biztosítani a lakások, üzlethelyiségek rendeltetésszerű
használatát, a lakásingatlanok és a közterület szabad megközelítését
•
a munkaterületen, a munkákkal érintett és a Társasház által használt közös tulajdonban lévő
ingatlanrészeken, valamint a Társasház udvarán lévő tárolási és felvonulási területen köteles
folyamatosan rendet és rendezett körülményeket tartani, a munkaterületen, a munkákkal érintett és a
Társasház által használt közös tulajdonban lévő ingatlanrészeken, a tárolási és felvonulási területen
minden nap a munkák végeztével, a jelen szerződés szerinti napi munkavégzés végső időpontjáig
kitakarítani, szükséges esetben napközben is megfelelő takarítást és rendbe tételt végezni
•
olyan építési technológiákat alkalmazni, amelyek a kellemetlen, káros hatásokat csökkentik,
mint például porelszívás, kiporzás csökkentése nedvesítéssel, takarás, hanghatás árnyékolása,
szaghatás mérséklése, megszüntetése.
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5.19. közműszolgáltatás korlátozása a kivitelezési munkálatok következtében
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkálatok sajátosságai okán szükséges lehet a
közműszolgáltatásokat korlátozni a Társasházban. A Vállalkozó ezzel kapcsolatosan köteles:
•
amennyiben a kivitelezési munkák a Társasház bármely közszolgáltató által biztosított
szolgáltatását részben vagy egészben korlátozzák, úgy ezt a Vállalkozó köteles a munkák
megindítását megelőzően legalább 3 (három) nappal jelezni a Megrendelő részére továbbá köteles a
Társasházban az értesítést kifüggeszteni
•
biztosítani, hogy esetleges közüzemi szolgáltatás üzemszünete naponta 2 óránál hosszabb
ideig ne tartson, illetve napi 2 darabnál több szolgáltatás kiesés ne legyen, továbbá egy-egy naptári
hónap során 5 napnál többet ne érintsen a szolgáltatások korlátozása

5.20. vagyonvédelem
A Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő Társasház épületének általános vagyonvédelmi szintjét
megtartani beleértve az utcai kapu zárhatóságának és kaputelefonos távnyitásának fenntartását, illetve
az esetleges állványozás során az állvány használatával megvalósuló lakásbetörések
megakadályozását, megnehezítését.
5.21. vendégfödém műszaki kérdéseiben konzultáció a Felek között
AFelek megállapítják, hogy a társasház padlásfödém gerendázatának és teljes szerkezetének állapota
és a (vélhetően) háborús helyreállítást követő műszaki megoldásai a padlás, padlásfödém egyszerű
megtekintésével nem állapíthatók meg. A vendégfödém létesítésének pontos műszaki megoldásai
csak a jelenlegi padlásfödém feltárását követően tervezhetők, véglegesíthetők.
A Vállalkozó hozzájárul, hogy a padlásfödém feltárását követően a Megrendelő képviselője és
megbízottja, illetve a harmadik emeleti lakások tulajdonosai és megbízottjai a feltárt padlásfödémet
szemrevételezhessék, továbbá a Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a feltárást követően pontosítja
a vendégfödém megépítésének technológiai leírását, különös tekintettel a meglevő vasbeton GM és
fa gerendák esetlegesen szükséges felkötésére vonatkoztatva. A véglegesített és alkalmazni kívánt
írásos, rajzos részletes technológiai útmutatót a Vállalkozó előzetesen közreadja az érintettek
(Társasház képviselője, harmadik emeleti lakások tulajdonosai és képviselői) részére. Egyúttal a
Vállalkozó lehetőséget biztosít a végleges technológia véleményezésére az érintettek részéről. A
Felek megállapodnak, hogy amennyiben közöttük vélemény eltérés alakul ki, akkor arról írásos
emlékeztetőt vesznek fel, mely emlékeztetőnek legalább kötelező aláírója a Vállalkozó részéről a
Felelős Műszaki Vezető, a Felelős Műszaki Ellenőr, a Társasház részéről a Közös Képviselő, továbbá
azon lakások Tulajdonosa, a Tulajdonos megbízottja, aki vélemény eltérést fogalmaz meg.
Az esetlegesen elkészülő írásos emlékeztető a Vállalkozót a munkavégzés mikéntje és ütemezése,
átütemezése tekintetében nem kötelezi.

6.

Megrendelő kiemelt kötelezettségei, vállalásai

6.1.
nyilatkozatok a Vállalkozó részére
A Társasház kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vállalkozó
nak az Adásvételi szerződésben, az építési engedélyben és a jelen Vállalkozási szerződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítését elősegítse. Ennek érdekében a szükséges intézkedéseket,
nyilatkozatokat, szerződés módosításokat megfelelő időn belül megteszi.
6.2.
műszaki ellenőr
Amennyiben a Megrendelő építési műszaki ellenőr közreműködését veszi igénybe, akkor kötelessége
az építési műszaki ellenőr személyéről és a delegálás valamennyi részletéről (például mikortól,
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meddig, mely munkarészek vonatkozásában, teljes körű Megrendelő képviselet delegálásával vagy
csak részleges delegálással) a Vállalkozó-t előzetesen és írásos úton tájékoztatni.

6.3. alvállalkozók bevonásához történő hozzájárulás
A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítéséhez saját
költségére alvállalkozót, társvállalkozót vegyen igénybe a vonatkozó műszaki és jogi előírások
betartása mellett.
7.

Egyéb megállapodások, rendelkezések

7.1.
jognyilatkozatok a Társasház részéről
A Felek rögzítik, hogy a jogerős építési engedély alapján végzett építési munkálatok befejezését
követően az önálló albetétek ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges lesz a Társasház
Alapító okiratának újbóli módosítása, melynek érdekében együttműködnek és a meghatározott
adásvételi szerződés rendelkezései szerint járnak el. Az Alapító Okirat módosítás földhivatali
átvezetésének elengedhetetlen feltétele, hogy a Vállalkozó az adásvételi szerződésben megjelölt
ingatlanból kialakított lakásokra jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezzen. A Felek
tudomásul veszik, hogy a Társasház az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére a jelen
Vállalkozási szerződés maradéktalan és szerződésszerű teljesítését megelőzően nem köteles.
7.2.
műszaki szakérő felkérése
A teljesítéssel kapcsolatos véleményeltérés esetén a Felek egyenlő arányú költségelőlegezése mellett
közösen kiválasztott és megbízott független műszaki szakértőt bíznak meg a szakkérdés elbírálásával.
A Megrendelő jogosult és köteles arra, hogy vitás kérdés esetén 8 (nyolc) napon belül 3 műszaki
(igazságügyi) szakértőt jelöljön, a Vállalkozó pedig köteles arra, hogy a jelöléstől számított 5 (öt)
napon belül a szakértő személyét kiválassza.
A Felek megállapodnak abban, hogy a szakértő költségét olyan arányban viselik, amilyen arányban
a szakértő az ellenérdekű fél álláspontját elfogadta.

7.3.
állapotfelmérés
A Felek közös érdeke egy részletesebb állapotrögzítés, beleértve elsősorban jó minőségű (nagy
felbontású és jó megvilágítású) fényképfelvételek készítése a Megrendelő Társasház minden olyan
épületrészéről amelyeket a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei, illetve a Vállalkozó
saját érdekkörében végzett padlástérben kialakítandó társasházi lakások ingatlanfejlesztéséből
adódóan érintettek lehetnek (például a harmadik emeleti lakások mennyezetei, oldalfalai, pince,
padlás, függőfolyosók, lépcsőház, kapualj, udvarok).
A Vállalkozó köteles és jogosult az állapotrögzítést a Megrendelő Társasház közös területein saját
ütemezése szerint elvégezni jelen szerződés aláírását követően bármikor.
A nem osztatlan közös tulajdonban levő épületrészekbe, lakásokba, üzlethelyiségekbe történő bejutást
a Vállalkozó kérésére a Megrendelő Társasház Közös Képviselője szervezi, illetve a szervezésben
közreműködik. Ennek kapcsán kikötés és elvárás a Vállalkozó felé, hogy nagyjából 10 naptári nap
eltéréssel 3-3 időpontot ajánljon fel az érintettek részére, melyek közül egy időpont hétköznap
munkaidőben, egy hétköznap munkaidő után (18:00-22:00) és egy hétvégén legyen.
Az állapotfelmérés költségét a Vállalkozó viseli.
Az állapotfelmérés dokumentált eredményeit a Vállalkozó eljuttatja azok elkészültét követően 5
napon belül a Megrendelő részére.
A Felek kinyilvánítják, hogy az állapotfelmérés során törekednek arra, hogy a nem osztatlan közös
tulajdonban levő épületrészekben készült képi felvételek személyiségi jogokat, érdekeket ne
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sértsenek, mint például családi fényképek letakarása felvételkészítéskor, személyes jellegű tárgyak,
dísztárgyak, helyiségbelsők kitakarása, eltakarása.
A Vállalkozó ezúton is kijelenti, hogy amennyiben a nem osztatlan közös tulajdonban levő
épületrészekbe a bejutást nem engedélyezik a tulajdonosok/használók és az állapotfelmérés nem
megvalósítható, dokumentálható, akkor a Vállalkozó esetleges károkozáshoz kapcsolódó
helyreállítási kötelezettsége jelentősen csökken és szükségtelen vitás helyzetek alakulhatnák ki. A
Vállalkozó ezúton is kéri a Megrendelő-t, hogy kellő figyelemmel kommunikálja a Megrendelő
Társasház tulajdonosai irányába, hogy az állapotfelmérés lehetővé tétele a Megrendelő Társasház
tulajdonosainak (is) érdeke.

7.4.
garancia, szavatosság
A Felek rögzítik, hogy a felújított, újonnan kialakított szerkezetek tulajdonjoga továbbra is a
társasházi tulajdonostársak közösségéé marad.
A Vállalkozó kötelezettségeket a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásáról szóló
181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet szerint vállalja, hogy az ott rögzített szerkezetekre a
használatbavételtől számított szakaszolás szerint 10 (tíz) évig.
A Vállalkozó-nak a szerződésben foglalt munkákra vonatkozó jótállási kötelezettsége a szerződés
teljesítésétől számított 3 évre terjed ki, ezen felül a Vállalkozó köteles eleget tenni a jogszabályi
kellékszavatossági és jótállási előírásoknak.

7.5.
teljesítés menete, munkavégzés rendje
A Felek megállapítják, hogy a munkavégzés helyszíne egy rendeltetésszerűen működő társasház,
melyben lakások vannak, lakók élnek, köztük nyugdíjasok is, akik jobbára egész nap otthon vannak,
továbbá üzlethelyiségek találhatók a társasházban, melyek az általános szokások szerint vásárlókat,
látogatókat fogadnak.
Mindezek figyelembevételével a Felek megállapodnak, hogy a munkavégzés rendje:
•

munkanapokon: 07:00-19:00 között

*

hétvégén, munkaszüneti, ünnepnapok során: 09:00-15:00

A fenti időszakokon kívüli munkavégzés csak érdemben indokolt esetben lehetséges, például
kármérséklés, kárelhárítás, egyedi technológiai szükségesség (mint például toronydaru felállítása,
betonozás).

7.6.
közművételezés
A Megrendelő elfogadja, amennyiben a Vállalkozó nem kíván önálló közműszerződést kötni a víz (és
csatorna) illetve elektromos áram vételezése céljából. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó a
munkálatok végzése céljára a Megrendelő nevén levő víz és áram közműcsatlakozásokat használja
olyan módon, hogy a Vállalkozó köteles:
*

önálló víz és árammérőt kialakítani a saját költségén

•
az elfogyasztott víz és áram díját a Megrendelő részére naptári hónaponként megfizetni a
hónap végétől számított 5 naptári napon belül
A Vállalkozó kötelezettsége a mérőórák havonkénti, hónap végén történő leolvasása. A Megrendelő
kötelezettsége tájékoztatást adni a mérőóra egységek (víz m3 és áram kWh) után fizetendő díj
mértékéről, illetve az esetleges díjváltozásról.
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A Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a közmű költségek esetleges nem fizetése esetén
azokat a Megrendelő a jelen szerződés fedezetéül szolgáló pénzbeli letét terhére érvényesítse, továbbá
a szerződés teljesítése esetén fizetendő díjat a meg nem fizetett közműhasználat díjával csökkentse.

7.7.
tervek, műszaki dokumentumok, szakértői jelentések
A Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó az építési projekt előkészítése során létrejött, a Megrendelő
Társasház osztatlan közös tulajdonú épületrészeit érintő műszaki terveit, szakértő dokumentációkat a
Megrendelő-vei megismertette, megosztotta. Jelen szerződést a Megrendelő a korábban megismert,
a Vállalkozó által készített és közreadott tervek, műszaki adatok, dokumentációk alapján készítette
elő és fogadta el.
A Felek megállapítják, hogy amennyiben a Vállalkozó bármely rendelkezésére álló, a jelen
szerződésben is körülírt építészeti projekt műszaki tartalmát érintő tervet, ismeretet, információt,
dokumentációs, szakértői anyagot, stb. nem osztott meg a Megrendelővel, akkor az súlyos és
szándékos szerződésszegésnek számít.
Továbbá a Vállalkozó ezúton kötelezettséget vállal, hogy az építési projekt megvalósítása érdekében
a szerződéskötést követően, a teljes megvalósulásig tartóan, a jövőben elkészülő, az építészeti projekt
műszaki tartalmát érintő valamennyi és bármely tervet, ismeretet, információt, dokumentációs,
szakértői anyagot, stb. meg fog osztani a Megrendelővel. Amennyiben ezt elmulasztja, azt a Felek
súlyos és szándékos szerződésszegésnek tekintik.

7.8.
munkálatok átvétele
Elkészült teljesítések átadása írásos értesítéssel és annak írásos igazolásával tekinthető
megvalósultnak.
Az átadás-átvételi eljárás befejezéseként, illetve a jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó
átadja:
•

a megvalósulási dokumentációkat;

•
a beépített anyagok minőségi bizonyítványát, a beépített szerkezetek, berendezési és
felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint a jelen szerződésben és a
jogszabályban rögzített egyéb dokumentációkat;
A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek
javításukkal együttesen nem érintik a rendeltetésszerű használatot. A Megrendelő - amennyiben
mindezen hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó a Megrendelő felszólítását követő 15 (tizenöt)
napon belül nem javítja ki, illetve nem pótolja - jogosult mindezeket a letét összegéből elvégeztetni.

7.9.
kárveszély
Az elvégzett felújítás átvételével a kárveszély viselés átszáll a Megrendelőre és a szavatossági,
jótállási kötelezettségek Vállalkozó tekintetében ezen időponttól kezdődnek.
7.10. kötelező írásbeliség
AFelek a jelen szerződés alapján fennálló jogviszonyukban egyező akarattal a kötelező írásbeliséget
kötik ki jelen szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése, felbontása csak írásban, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva érvényes.
7.11. titoktartási kötelezettség
A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatot, információt üzleti
titokként kötelesek megőrizni.
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7.12. GDPR vonatkozású megállapodás
Felek rögzítik, hogy a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján a szerződésben kezelt
személyazonosító és kapcsolattartási adatok megadásának célja a szerződés teljesítésének azon
előfeltétele, mely nélkülözhetetlen a hatékony és gyors kapcsolattartáshoz. A Szerződés megőrzése a
szerződésből eredő jogi kötelezettségek és jogosultságok időtartamáig tart. A szerződésben
esetlegesen feltüntetett természetes személyek a szerződésben megadott személyes adatait a GDPR
6. cikk (1) b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt”)
10. § (1) bekezdése alapján szerzik meg és a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint jogos érdekük
érvényesítése érdekében kezelik a célhoz szükséges mértékben és ideig. A Felek rögzítik, hogy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló
személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének
ellátásához szükséges és arányos korlátozás.
7.13. Hatályba lépés
A jelen Vállalkozási Szerződés annak valamennyi fél általi aláírását követően, és az Adásvételi
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.
7.14. egyéb, szerződést érintő megállapodások
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése jogszabályváltozás okán, vagy egyéb okból
részben vagy egészben érvényét veszti, illetve ha bármely hatóság felhívása alapján a szerződés
módosítása válik szükségessé, úgy Felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy közösen
módosítják a jelen szerződést.
Nem minősül szerződés módosításnak, ha bármelyik szerződőfél nem él a szerződésben biztosított
valamelyik jogával, vagy jogait a másik féke kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú
engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.
A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdéseket illetően a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései
tekintendők irányadónak.

Mellékletek - tel!es terjedelemben csatolva:
•

Megrendelő Társasház építési, szerelési munkálatainak tételes felsorolása

•
Társasházi közgyűlési jegyzőkönyv, amely felkéri és felhatalmazza a Közös Képviselőt a
(jelen) Vállalkozási szerződés megkötésére.
•

Adásvételi szerződés (a Megrendelő Társasház padlástér vonatkozásában)

•

Letéti szerződés a padlástér adásvétel kapcsán

•
Letéti szerződés (előzetes szövegtervezet) az építés szerelési kockázati pénzügyi biztosíték
kapcsán

Mellékletek - hivatkozásként, illetve első oldaluk útján
csatolva:
Harmadik személy, mint például Önkormányzat, Kormányhivatal, és hasonló köz és államigazgatási
érintettek által kiadott és egyértelműen azonosítható iratok teljes terjedelmű szerződéshez
csatolásáról a célszerűség okán a Felek eltekintenek.
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•
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője által kiadott hatósági
bizonyítvány (száma: IR-000111176/2019, ügyiratszám: 201900016422, iktatószám: BDV/85153/2019)
•

Építési engedély (Bp., I. kerület, Batthyány u. 2. sz. 14126/3 hrsz. alatt ingatlanon meglévő

földszint +3 emeletes társasház tetőterének beépítésével 7 db új lakás kialakításával kapcsolatos;
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800078934, Iratazonosító: IR-000061274/2019, Iktatószám: BP01/007/00115-11/2019)
♦ ♦♦♦♦
A Felek a jelen szerződés elolvasták, megértették és azt egyben részletes tényállásnak is tekintve,
magukra nézve aláírásukkal kötelezőnek ismerik el.
Budapest, 2022.

Megrendelő
Budapest, I. kerület
Batthyány utca 2. társasház

Vállalkozó
TECTUM Ingatlanfejlesztő Kft.

képviseli:
Pap Dénes Közös Képviselő

2022/04/20

képviseli:
dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető
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A BUDAPEST I. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA 2. SZÁM ALATTI
TÁRSASHÁZ

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

2022.

készítette:
dr. Perczel Márta ügyvéd

2

OKIRAT
TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Alulírottak,
Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., képviseli: Váradiné Naszály
Márta polgármester), mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/l hrsz alatti ingatlan 1/1
arányú és 14126/3/A/20 hrsz alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa

Név (születési neve:..... , sz.hely/idő:.............. an:............szem.az. sz:............ , adóazonosító jel:..........,
állampolgársága.......) .............. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/2 hrsz. alatti lakás .... arányú tulajdonosa

Név (születési neve:..... , sz.hely/idő:.............. an:.........., szem.az. sz:............, adóazonosító jel:......... ,
állampolgársága.......) .............. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/3 hrsz. alatti lakás .... arányú tulajdonosa
„DÉRI-GRAVITÁS” Kft. (Cg.: 01-09-064245, asz.: 10312340-1-41, stat. számjel: 10312340-4779
113-01, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út43.III/l.sz, képviseli: Dériné Somló Violetta ügyvezető),
mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/4 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

Név (születési neve:..... , sz.hely/idő:.............. an:.........., szem.az. sz:............, adóazonosító jel:..........,
állampolgársága.......) .............. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/5 hrsz. alatti lakás .... arányú tulajdonosa

Név (születési neve:..... , sz.hely/idő:.............. an:.......... , szem.az. sz:........... , adóazonosító jel:...........
állampolgársága.......) .............. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/6 hrsz. alatti lakás .... arányú tulajdonosa
Bíró Andrea (születési neve: ..... , sz.hely/idő: 1972..............an: Bánszki Judit szem.az. sz: ............. ,
adóazonosító jel:......... , állampolgársága.........) 5700 Gyula, Budapest körút 37.1/6 szám alatti lakos,
mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/7 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa
Skáfár Balázs (születési neve: Skáfár Balázs, sz.hely/idő: Mór, 1971.01.19. an: Simay Gabriella
szem.az. sz: 1-710119-1997, adóazonosító jel: 8380032802 állampolgársága: magyar, lakcím: 1015
Budapest, Batthyány utca 2. 2.a) szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/8 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa
Melior Mundus Kft (Cg.: 01-09-687879, asz.: 11931964-2-41, stat. számjel: 11931964-6810-113-01.,
székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 2., képviseli: Némethy László ügyvezető), mint az alább körülírt
Társasházban található 14126/3/A/9 hrsz. alatti, 14126/3/A/14 hrsz. alatti, 14126/3/A/16 hrsz. alatti,
14126/3/A/17 hrsz alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), név5, névő, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
.........meghatalmazott
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Maslenka Fanni ((születési neve: Maslenka Fanni, sz.hely/idő: Budapest, 1994.10.08., an: Kocsány
Gyöngyi, szem.az. sz: 2-941008-3356, adóazonosító jel: 8466661069, állampolgársága: magyar) 1124
Budapest Németvölgyi út 67/b szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/10 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

Hajdúné Kardos Ildikó Hajdúné Kardos Ildikó (születési neve: Kardos Ildikó, sz.hely/idő: Budapest,
1964.0.17.
, an: Payer Ilona, szem.az. sz: 2-640617-1911 adóazonosító jel: 8355961552
állampolgársága: magyar) 1015 Budapest, Batthyány utca 2. I. 6. szám alatti lakos, mint az alább
körülírt Társasházban található 14126/3/A/l 1 hrsz. alatti lakás 1/2 arányú tulajdonosa

Hajdú Tibor (születési neve: Hajdú Tibor, sz.hely/idő: Szeged, 1961.03.30. an: Koza Margit, szem.az.
sz: 1-610330-1773, adóazonosító jel: 8344212502, állampolgársága: magyar) 1015 Budapest,
Batthyány utca 2. I. 6. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/ll
hrsz. alatti lakás 1/2 arányú tulajdonosa

Demeter Gábor (születési neve: Demeter Gábor Zoltán, sz.hely/idő: Budapest, 1976.02.17., an:
Mészáros Lenke, szem.az. sz: 1-760217-4116, adóazonosító jel: 8398585455, állampolgársága: magyar)
1118. Budapest Brassó út 143. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/12 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa
Kiss Zoltán Imre (születési neve: Kiss Zoltán Imre, sz.hely/idő: 1980......., an: Kovács Katalin Mária,
szem.az. sz:........... , adóazonosító jel:.............. , állampolgársága: magyar) 1122 Budapest, Csaba utca
7/a fszt 3/a szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/13 hrsz. alatti
lakás 1/1 arányú tulajdonosa
dr. Fábián Aliz (születési neve: Fábián Aliz, sz.hely/idő: Budapest, 1997.09.24., an: Makrai Edit,
szem.az. sz: 2-970924-4415,
adóazonosító jel: 8477481466, állampolgársága: magyar) 8000
Székesfehérvár, Puskin utca 29. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/l 5 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

Bodó Barnabás (születési neve: Bodó Barnabás, szül.hely,idő Szamosszeg, 1940.03.01.., an.: Biró
Katalin, sz.az. szám: 1-400301-0018 adószám: 8267220917 állampolgársága: magyar) 1015 Budapest,
Batthyány utca 2 II. 14.. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/18
hrsz. alatti lakás 2/4 arányú tulajdonosa

Bodó Imre Barnabás (születési neve: Bodó Imre Barnabás, sz.hely/idő: 1969...... , an: Horváth
Erzsébet, szem.az. sz:.......... szem.ig.száma:.........állampolgársága: magyar) 1014 Budapest, Országház
utca 6. 2/3 szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/18 hrsz. alatti
lakás 1/4 arányú tulajdonosa
Bodó Balázs Péter (születési neve: Bodó Balázs Péter, sz.hely/idő: Budapest, 1972.05.03., an: Horváth
Erzsébet, szem.az. sz: 1-720503-5296, adóazonosító jel: 8384731446, állampolgársága: magyar,
tartózkodási hely: 1212 Budapest, Komáromi utca 18) 1014 Budapest, Országház utca 6. 2/3 szám alatti

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), név5, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/18 hrsz. alatti lakás 1/4 arányú
tulajdonosa és 14126/3/A/25 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa.

Hídvégi Iván (születési neve: Hídvégi Iván, sz.hely/idő: Budapest, 1934.10.12 an: Sommer Anna, szem.
az. száma: 1-341012-0037, adószám:..... állampolgársága: magyar) 1015 Budapest, Batthyány utca 2.
2/15. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/19 hrsz. alatti lakás 1/1
arányú tulajdonosa

Veres Szabolcs ((születési neve: Veres Szabolcs, sz.hely/idő: Marosvásárhely, 1986.07.18.an: Kálmán
Edit, szem.az. sz: 1-860718-0047, adóazonosító jel: 8436621379, állampolgársága: magyar) 1015
Budapest, Batthyány u. 2. 2/16/A szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/21 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

Kalmár János (születési neve: Kalmár János, sz.hely/idő: Budapest, 1952.07.23., an: Kámán Erzsébet,
szem.az. sz: 1-520723-0062, adóazonosító jel: 8312492771, állampolgársága: magyar) 1037 Budapest,
Solymárvölgyi út 132. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/22
hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

Pfeningberger András (születési neve: Pfeningberger András, sz.hely/idő: Budapest, 1970.04.13. an:
Sükösd Judit, szem.az. sz: 1-700413-3958, adóazonosító jel: 8377222981, állampolgársága: magyar)
1015 Budapest, Batthyány utca2 3em 19. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/23 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

dr. Koltai András Ottó (születési neve: Koltai András Ottó, sz.hely/idő: Budapest, 1970.01.20, an:
Mátyássy Judit, szem.az. sz: 1-700120-1016, adóazonosító jel: 8377802597, állampolgársága: magyar)
1015 Budapest, Batthyány u. 2.szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/24 hrsz. alatti lakás 1/2 arányú tulajdonosa
dr. Koltai András Ottóné Haluska Emese (születési neve: Haluska Emese, sz.hely/idő: Budapest,
1970.06.10., an: Simon Magdolna, szem.az. sz: 2-70610-4876, adóazonosító jel: 8376392611,
állampolgársága: magyar) 1015 Budapest, Batthyány u. 2..szám alatti lakos, mint az alább körülírt
Társasházban található 14126/3/A/24 hrsz. alatti lakás 1/2 arányú tulajdonosa

Vérné Bóna Emese (születési neve:..... , sz.hely/idő: 1971......, an: Somkuti Piroska, szem.az. sz:....... ,
adóazonosító jel:....... , állampolgársága: magyar) 1037 Budapest, Kisdomb utca 5/3 szám alatti lakos,
mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/26 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú tulajdonosa

Pintye Ágnes (Pintye Ágnes Márta, sz.hely/idő: Budapest, 1948.08.10., an: Karsai Ilona, szem.az. sz:
2-480810-0596 , adóazonosító jel: 8298064461, állampolgársága: magyar) 1015 Budapest, Batthyány
utca 2. 3. em. 22. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/27,
14126/3/A/28, 14126/3/A/29 hrsz. alatti lakások 1/2 arányú tulajdonosa

Hornyák Antal (születési neve: Hornyák Antal, sz.hely/idő: Nádudvar, 1938.10.13., an: Halász Margit,
szem.az. sz: 1-381013-0070, adóazonosító jel: 8262172108, állampolgársága: magyar) 1015 Budapest,

névl, névl, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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Batthyány utca 2. 3. em. 22. szám alatti lakos, mint az alább körülírt Társasházban található
14126/3/A/27, 14126/3/A/28, 14126/3/A/29 hrsz. alatti lakások 1/2 arányú tulajdonosa

WCA Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-938710, asz.: 22680318-2-41, nyilvántartási száma: 22680318
7022-113-01, székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9. 5. em. 4., képviseli: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető), mint az alább körülírt Társasházban található 14126/3/A/30 hrsz. alatti lakás 1/1 arányú

tulajdonosa
(a továbbiakban együtt: Tulajdonosok),
mint a Budapest, I. kerület 14126/3 hrsz. alatti, természetben Budapest, I. kerület Batthyány u. 2. sz.
alatti Társasház Tulajdonosai az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett társasház alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítják

I. A Társasház Alapító Okirat módosítása
Felek szerződési akarata
1. A Társasház tulajdonosainak ..............napján megtartott írásbeli szavazáson/közgyűlésen hozott
döntése értelmében a Budapest I. kerület belterület, 14126/3 hrsz. alatt nyilvántartott Budapest, I.
kerület Batthyány u. 2. sz. alatti Társasházban található, az 1990. december 18.-i Alapító Okiratban
XIII. számmal megjelölt közös tulajdonban álló 485 m2 hasznos alapterületű, közös tulajdonú
padlástér, külön tulajdoni különlapra helyezéséről és annak értékesítéséről döntött. A Társasház
közgyűlése..............számú határozattal elfogadta a Társasház Alapító Okiratának módosítását és a
Társasház Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okiratát.
2. A Budapest, I. kerület Batthyány u. 2. sz. alatti Társasházban található, az 1990. december 18.-i
Alapító Okiratban XIII. számmal megjelölt ténylegesen 485 m2 alapterületű padlásteret a
tulajdonostársak kiveszik a közös tulajdonból és 31-es sorszám alatt külön tulajdonú tulajdoni
különlapot nyitnak 14126/3/A/31 hrsz. alatt. A külön tulajdonba kerülő ingatlanhoz a közös
tulajdonból 1939/10000-ed tulajdoni illetőség tartozik.
3. A majdan kialakításra kerülő 14126/3/A/31 hrsz. alatti ingatlan a társasház tulajdonosainak közös
tulajdonában áll. A tulajdonostársak jelen okirat aláírásával egyidejűleg Adásvételi szerződést
kötöttek a TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1136 Budapest,
Hollán Ernő utca 9. 5. em. 6., Képviseli: dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető, Cégjegyzékszáma: 01
09-304515, adószáma: 26149404-2-41, statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01) Vevővel a volt
közös tulajdonú padlás 1/1-ed tulajdonjogának átruházásáról.
4. A közgyűlés hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a 14126/3/A/24, illetve a 14126/3/A/25 hrsz. alatt
felvett, 3. emelet 19A. és 20. számú lakások vonatkozásában a következő változások lépjenek életbe
a társasházi alapító okiratban: A 14126/3/A/25 hrsz. alatti ingatlan jelenleg a 3. emelet 20. ajtószámú
albetét módosuljon úgy, hogy az ingatlan tulajdoni lapján nyilvántartott 68 m2 területből 18 m2
legyen átcsatolva a közvetlen mellette lévő 14126/3/A/24 hrsz. alatti jelenleg 3. emelet 19A.
ajtószámú albetét tulajdoni lapon jegyzett 80 m2 területnagysága, 98 m2-re módosuljon, melyet
követően az alábbi változások történnek az Alapító Okiratban:

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
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24. A terveken 24. sorszámmal jelölt III. em. 19A. ajtószámú előszoba, wc, konyha, közlekedő,
egy szoba helyiségekből álló öröklakás 98 m2 alapterülettel 396/10.000 hányad.
25. A terveken 25. számmal jelölt III. em. 20. ajtószámú, előszoba, fürdő, konyha, wc, három
szoba helyiségekből álló öröklakás 50 m2 alapterülettel, valamint a közös tulajdonból
200/10.000 hányad.

5. Figyelemmel arra, hogy a közös tulajdonban XIII. sorszám alatt feltüntetett padlástér külön tulajdoni
különlapra kerül, valamint a 4. pont szerinti szoba átcsatolásra tekintettel, ennek megfelelően a
Társasház Alapító Okiratban feltüntetett külön tulajdonú tulajdoni különlapok az alábbiak szerint
változnak:
Helyrajzi
szám

ajtó

Megnevezés

14126/3/A/l
14126/3/A/2
14126/3/A/3
14126/3/A/4
14126/3/A/5
4A.
14126/3/A/6
14126/3/A/7
4.
2.
14126/3/A/8
14126/3/A/9
5.
14126/3/A/10 6A.
14126/3/A/ll 6.
14126/3/A/12 7.
14126/3/A/l 3 8.
14126/3/A/14 9.
14126/3/A/l 5 10.
14126/3/A/16 12.
14126/3/A/17 13.
14126/3/A/l 8 14.
14126/3/A/19 15.
14126/3/A/20 15 A.
14126/3/A/21 16.
14126/3/A/22 17.
14126/3/A/23 19.
14126/3/A/24 19 A.
14126/3/A/25 20.
14126/3/A/26 21.

üzlethelyiség
üzlethelyiség
üzlethelyiség
üzlethelyiség
iroda
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás

Terület
(m2)
2501
125
29
102
64
25
37
36
34
83
81
69
75
116
53
28
168
71
84
71
43
53
28
88
80
69
75

RÉGI
tulajdoni
hányad
10000
617
146
504
315
122
185
178
168
413
401
344
372
572
265
140
834
353
416
362
214
265
138
434
394
344
372

új
tulajdoni
hányad
10000
499
116
408
256
100
148
144
136
332
324
276
300
463
212
112
671
284
336
284
172
212
112
352
396
200
300

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, név6, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
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14126/3/A/27
14126/3/A/28
14126/3/A/29
14126/3/A/30
14126/3/A/31

22.
23.
24.
1.

lakás
lakás
lakás
lakás
padlástér

116
53
28
32
485

572
265
139
156
0
10000

464
212
112
128
1939
10000

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Társasház Alapító Okirat külön tulajdonban XIII. fejezetében
feltüntetésre kerülő 14126/3/A/31 hrsz. alatti 485 m2 alapterületű padlástér, melyhez tartozik a
közös tulajdonban álló részekből 1939/10000-ed illetőség tulajdonosa:
TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő
utca 9. 5. em. 6., cégjegyzékszám: 01-09-304515, statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01,
adószám: 26149404-2-41, képviseli: dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető) 1/1-ed arányban
II. Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések

7. Szerződő Felek, mint a Társasház Tulajdonosai kérik, hogy a Budapest, I. kér. 14126/3/A/31 hrsz*
alatti padlástér megnevezésű ingatlanra új külön tulajdoni lapot megnyitni és ezt követően a fenti
vétel jogcímén - TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság vevő javára 1/1-ed arányban bejegyezni szíveskedjék.

ingatlanra a tulajdonjogot -

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapító Okiratban XIII. számmal megjelölt padlástér mint közös
tulajdonú ingatlan megszűnik.
8. Társasház Tulajdonosai kérik a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályát, hogy
a társasháztulajdont tartsa nyilván az ingatlan-nyilvántartásban. Kérik továbbá, hogy a társasház
alapító okiratának módosítását tüntesse fel a társasház törzslapján. Ennek során a II. fejezetben
foglaltaknak megfelelően a közös tulajdonban maradó telket, építményrészeket és épületrészeket,
berendezéseket, felszereléseket az I -XXI. sorszám alatt egyesítse a társasház törzslapján, míg a II.
fejezetben 1-31. sorszám alatt felsorolt öröklakásokat és nem lakás céljára szolgáló helységeket a
közös tulajdonból rájuk eső tulajdoni hányaddal együtt, mint külön-külön ingatlanokat társasházi
külön lapon tartsa nyilván az ingatlan-nyilvántartásban, továbbá a közös tulajdonból megillető
hányad módosítást vezesse át az ingatlan-nyilvántartásban a külön íven mellékelt tervdokumentáció
szerint az egyes albetétek tulajdonjogának változatlanul hagyása mellett azzal, hogy az ingatlan

nyilvántartásba az egyes albetétekre már bejegyzettjogok, terhek, tilalmak változatlan tartalommal
fennmaradnak, a hivatkozott alapító okirat módosítás ezen jogokat, terheket, tilalmakat nem
érinti.
9.

Társasház Tulajdonosai a korábbi Alapító Okiratot hatályon kívül helyezik és elfogadják az új
Egységes Szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, melyben a közös tulajdont csökkentő albetétesítés
folytán a közös tulajdonból az egyes tulajdonostársakat megillető eszmei tulajdoni hányad módosult.
III. Meghatalmazás

névl, névl, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében

........ meghatalmazott

Budavári Önkormányzat
Tulajdonos
képv:Váradiné Naszály Márta polgármester

8

lO.Szerzödő Felek jelen Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, az Egységes szerkezetbe foglalt
Társasház Alapító Okirat elkészítésével. Földhivatal előtti eljárással megbízzák dr.Perczel Márta
ügyvédet (1036 Budapest, Lajos u. 74-76.) azzal, hogy a jogi képviselő a Földhivatal előtt az iratok
betekintésére is jogosult.
IV. Egyéb rendelkezések

11.Szerződő Felek jelen Okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, eljáró ügyvéd
előtt aláírták.
12. Szerződő Felek meghatalmazzák eljáró ügyvédet, hogy a szerződésben előforduló esetleges, szám,
betű, vagy névelírást kijavítsa és azt aláírásával (szignójával) lássa el, továbbá tüntesse fel a javítás
tényét és annak idejét.
V. Költségviselés

13. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogügylet illetékköteles vagyonátruházást nem tartalmaz.
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Okirat akaratukat helyesen foglalta írásba, így kérik azt egyben
ügyvédi tényvázlatnak is tekinteni.
Budapest, 2022. ...

Ajtó
1,

fszt
2. em. 15/A

Tulajdonos

/10000

Budavári Önkormányzat

831

2.

fszt.

146

3.

fszt.

504

4.

fszt.

5.

fszt.

„DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető)

aláírás

315
122

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
....... meghatalmazott

Budavári Önkormányzat
Tulajdonos
képvrVáradiné Naszály Márta polgármester
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6.

fszt. 4/A

7.

fszt. 4.

Bíró Andrea

178

8.

fszt. 2.

Skáfár Balázs

168

1. em. 5.

Melior Mundus Kft.

1. em. 9.

képv: Némethy László ügyvezető

9

185

1865

2. em. 12.
2. em. 13.
10.

1. em. 6./A

Maslenka Fanni

401

11.

1. em. 6.

Hajdúné Kardos Ildikó

172

12.

1. em. 6.

Hajdú Tibor

172

13.

1. em. 7.

Demeter Gábor

372

14.

1. em. 8.

Kiss Zoltán Imre

572

15.

1. em. 10.

Fábián Aliz

140

16.

2. em. 14.

Bodó Barnabás

208

17.

2. em. 14.

Bodó Imre Barnabás

104

Bodó Balázs Péter

448

Hídvégi Iván

362

18.

2. em. 14.
3. em. 20.

19.

2. em. 15.

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
........meghatalmazott

Budavári Önkormányzat
Tulajdonos
képv:Váradiné Naszály Márta polgármester

10

20.

2. em. 16.

Veres Szabolcs

265

21.

2. em. 17.

Kalmár János

138

22.

3. em. 19.

Pfeningberger András

434

23.

3. em. 19./A

Koltai András Ottó

197

24.

3. em. 19./A

Koltai András Ottóné

197

25.

3. em. 21.

Vérné Bóna Emese

372

Pintye Ágnes Márta

488

Hornyák Antal

488

3. em. 22.
26.

3. em. 23.
3. em. 24.
3. em. 22.

27.

3. em. 23.
3. em. 24.

28.

4. em. 1.

WCA Tanácsadó Kft.
képv: Bőhm Viktor Zsolt

156

A fentebb felsorolt tulajdonosok képviseletében a közgyűlés ......./10.000-ed igen szavazattal,....../10.000
ellenszavazattal,....../10.000 tartózkodás mellett, összességében tehát valamennyi tulajdonostárs......%-os
arányban (.... /10.000-ed tulajdoni hányad) meghozott............. számú határozatában foglalt meghatalmazással
.............. (születési név: ...., születési hely:......., anyja neve:..... , személyi azonosító jele........, lakcíme:.......... )
meghatalmazott

Budavári ÖNKORMÁNYZAT
tulajdonos képviseletében Váradiné Naszály Márta polgármester

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVTII. törvény 43.§ (l)-(3) bekezdéseire, valamint az ingatlan
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 32. § (4) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel tanúsítom, hogy jelen
okirat nyilatkozó személyek kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, az
okiratot a nyilatkozók előttem, saját kezűleg írták alá, ezért az okiratot ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
dr.Perczel Márta
ügyvéd
névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7,
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
....... meghatalmazott

Budavári Önkormányzat
Tulajdonos
képv:Váradiné Naszály Márta polgármester
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KASZ: 36067055
Budapest, 2022.

névl, név2, név3, „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné Somló Violetta ügyvezető), névS, névó, név7.
Bíró Andrea, Skáfárné Simay Gabriella. Melior Mundus Kft (képv: Némethy László ügyvezető),
Maslenka Fannni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor, Kiss Zoltán Imre, Fábián Aliz,
Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres Szabolcs, Kalmár János,
Pfeningberger András, Koltai András Ottó, Koltai András Ottóné, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes,
Hornyák Antal, Wca Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt ügyvzető)
Tulajdonosok képviseletében
....... meghatalmazott

Budavári Önkormányzat
Tulajdonos
képv:Váradiné Naszály Márta polgármester

A BUDAPEST I. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA 2. SZÁM
ALATTI TÁRSASHÁZ

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRATA

2022.

készítette:
dr.Perczel Márta ügyvéd

2

A Budapest I. kerület Batthyány utca 2. szám alatti
TÁRSASHÁZ
Egységes Szerkezetbe Foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA
I. Általános rendelkezések

Az 1990. december 18. napján kelt és a jelen Alapító Okiratban szereplő személyek által a mai napon
módosított Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint alakult ki.
A Fővárosi XII-I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat (1531 Budapest XII., Királyhágó u. 18.) a 32/1969./IX.30./
Korm. sz. rendelet 2. § 121 bekezdésében foglaltak alapján a házingatlanok elidegenítése érdekében a Budapest
I. 1343 tulajdoni lap. és 14126 hrsz., 1086 m2 kiterjedésű, a Magyar Állam tulajdonában és a Fővárosi XII
I. kerületi Ingatlankezelő Vállalat kezelésében álló, természetben a Budapest I. kerület Batthyány utca 2. sz.
alatti ingatlant a mellékelt tervrajz szerint társasházzá alakította át.
A Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 2013. szeptember 24. napján került sor.
Az illetékes Fővárosi Földhivatal az ................................ sz. bejegyző határozatával a Budapest I. kér.
belterület, 14126 hrsz. alatti ingatlant Társasházzá nyilvánította és a tulajdoni különlapokat megnyitotta.
A Társasház öröklakásai és a nem lakás céljára szolgáló helyiségei a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek
megfelelően, mint öröklakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a közös tulajdonban maradó telek,
épületrészek, épület-berendezések és felszerelések közös használatának jogával a társasház tulajdonosai az
2013. évi V. törvény (Ptk.) VI. Cím XIX. és XX. fejezete és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
(továbbiakban: Törvény) rendelkezései alapján a társasház Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítják, és
szabályozzák a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a közös
tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető - a külön tulajdonba
kerülő lakáshoz és nem lakás célú helyiséghez tartozó - tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját,
a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását, az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb
adatot, jogot és tényt, a közösség közös nevét az alábbi egységes szerkezetbe foglalva.
Az egységes szerkezet szerves része a jelen módosításhoz csatolt térképészeti záradékkal ellátott vázrajz.
A társasház a tulajdonostársak kizárólagos tulajdonában áll. A társasház tulajdonostársainak közössége
(továbbiakban: közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal
kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és
perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A
perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt illeti meg. A társasháznak vagy a tulajdonostársaknak ezzel
ellentétes rendelkezése harmadik személyekkel szemben hatálytalan. (Törvény 3.§ (1))
Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott

Budavári Önkormányzat
képv:Váradiné Naszály Márta polgármester
Tulajdonos
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A Társasház tulajdonostársai által 2022. június 29. napján hozott .............. számú közgyűlési határozat,
valamint a.............számú közgyűlési határozat alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali
Főosztály által vezetett nyilvántartásban Budapest I. kerület belterület, 14126/3 hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben a 1015 Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti Társasházban található, a korábbi Alapító
Okiratban XIII. számmal megjelölt közös tulajdonban álló 485 m2 alapterületű korábban padlás, mint korábbi
közös tulajdonú tulajdoni különlapra külön helyrajzi szám (14126/3/A/31 hrsz.) alá kerül.
A Társasház tulajdonostársai által 2022. június 29. napján hozott....... számú közgyűlési határozat hozzájárult
továbbá ahhoz, hogy a 14126/3/A/24, illetve a 14126/3/A/25 hrsz. alatt felvett, 3. emelet 19A. és 20. számú
lakások vonatkozásában a következő változások lépjenek életbe a társasházi alapító okiratban: A 14126/3/A/25
hrsz. alatti ingatlan jelenleg a 3. emelet 20. ajtószámú albetét módosuljon úgy, hogy az ingatlan tulajdoni lapján
nyilvántartott 68 m2 területből 18 m2 legyen átcsatolva a közvetlen mellette lévő 14126/3/A/24 hrsz. alatti
jelenleg 3. emelet 19A. ajtószámú albetét tulajdoni lapon jegyzett 80 m2 területnagysága, 98 m2-re
módosuljon,
A társasház tulajdonosai ezen kiegészítéssel, és a fenti módosítással tartják magukra nézve érvényesnek
az 1990. december 18. napján kelt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett Alapító Okiratot a jelen
egységes szerkezetbe foglalt okirat szerint.

A Társasház neve:

Budapest, I. kér. Batthyány utca 2. szám alatti TÁRSASHÁZ

A Társasház székhelye:

1015 Budapest, Batthyány utca 2.

A Társasház ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai:
helyrajzi száma:
14126/3
H. Közös tulajdon

A társasház tulajdona közös, illetve külön tulajdonra oszlik meg. A közös tulajdon ennek megfelelően:
A társasház a Budapest I. kér. belterület, 14126/3 hrsz. törzslapján van nyilvántartva. A társasház közös
tulajdonába tartozik mindazon épületrész, épület-berendezés, nem lakáscélú helyiség és lakás, valamint
földrészlet, amelyet a ÜL fejezet nem külön tulajdonként jelöl meg.
Közös tulajdonba tartoznak, továbbá azok az e pontban nem nevesített épületrészek, épület-berendezés és
felszerelési tárgyak, melyek az épületszerkezet, illetve az épület biztonságát, a tulajdonostársak közös célját
szolgálják akkor is, ha azok a ül. fejezet alatt felsorolt külön tulajdonba tartozó ingatlanrészen belül vannak.
(Törvény 1. § (2))
A Törvény 1. § (2) bekezdések meghatározását figyelembe véve a közös tulajdonból különösen kiemelt és

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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nevesített a tervrajzokon római számmal feltüntetett és a műszaki leírásban körülírt telek, és a következő
épületrészek, berendezések és felszerelések:
I.

Telek:

1086 m2

II.

Alapfalak, felmenő falak, pillérek, kémények

ni.

Közbenső födémek burkolat nélkül, zárófödém burkolattal, koszorúk, kiváltók, lépcsőkarok és pihenők
burkolattal, erkélylemezek burkolat nélkül

IV.

Talajnedvesség elleni szigetelés /fal- és padlószigetelések/, talajvíz elleni falszigetelés

V.

Tetőszerkezet héjalás, kémény- bádogszegélyek,
könyöklőbádogok, fuggőeresz- és lefolyócsatomák

VI.

Homlokzatvakolat, lépcsőházi vakolat, közös helyiségek vakolatai

VII.

Közös helyiségek /házfelügyelői lakás, tárolók, közös WC-k, előterek, folyosók/ nyílászáró
szerkezetei és biztonsági rácsai

Vm.

Vízbekötés, vízóra, víz alap- és felszálló vezetékek a külön tulajdoni illetőségek leágazó
vezetékéig, a közös helyiségek víz ágvezetékei és berendezési tárgyai, a kerticsap ágvezetékkel
együtt

IX.

Csatornabekötés, csatorna alap- és ejtővezetékek a külön tulajdoni illetőségek leágazó vezetékéig,
a közös helyiségek csatorna ágvezetékei és berendezési tárgyai

X.

Elektromos bekötés, elektromos fővezeték a külön tulajdoni illetőségek árammérő órájáig, a
közös tulajdonú helyiségek elektromos vezetékei és szerelvényei

XI.

Gázbekötés, alap- és felszálló vezetékek a külön tulajdoni illetőségek mérőjéig, a közös tulajdonú
helyiségek ágvezetékei és berendezési tárgyai

XII.

Közös tárolók a pincében, összesen:

Xm.

MEGSZŰNT

XIV.

Kapualj a földszinten

20,05 m2

XV.

Melléklépcső, előtér

8,60 m2

XVI.

Főlépcső

33,00 m2

párkányfedések,

ereszszegélyek,

482,35 m2

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ddikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
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XVII.

Közös WC

XVIII.

Házfelügyelői lakás
Szoba
Előszoba
Fürdőszoba
Konyha

9,34 m2 + 1,00 m2

Összesen:

17,80 m2
1,70 m2
3,40 m2
8.20 m2
31,10 m2

XIX.

Függőfolyosók, összesen:

91,38 m2

XX.

Belső folyosók és előterek összesen:

16,00 m2

XXL

Tároló az. I.em.-en

8,92 m2

A közös tulajdon a mindenkori külön tulajdonnal rendelkező tulajdonostársakat a IQ. fejezetben meghatározott
tulajdoni hányad szerint osztatlanul illeti meg.
A közös tulajdonú helységek használata a korábban kialakult használati módnak megfelelően folytatódik.
A közös tulajdon 10.000/10.000-ed, azaz Tízezer per Tízezred tulajdoni hányadból áll.

in. Külön tulajdon
A Budapesti I. kér. belterület, 14126/3/A/l-tői - 14126/3/A/31-ig terjedő hrsz. alatt kerültek nyilvántartásra, a
korábban becsatolt, illetve a jelen módosítással a műszaki térképészeti záradékkal ellátott vázrajzon
körülhatárolt és természetben megosztott, az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába tartozó ingatlanrészek.
Természetben megosztva az egyes tulajdonostársaknak név szerinti külön tulajdonában vannak, mint
társasház-tulajdoni illetőségük alkotórészei a közös tulajdonban maradó vagyonrészek közös birtoklásának,
használatának jogával az egyes társasházi öröklakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (továbbiakban:
tulajdoni különlap) azok tartozékaival és felszereléseivel együtt.
Az egyes tulajdoni külön lapok megjelölése alatti törtszám a tulajdonosoknak a Q. fejezetben felsorolt közös
tulajdonból, az őket megillető eszmei tulajdoni hányadot jelenti, mely a külön tulajdontól függetlenül nem
ruházható át és nem terhelhető meg. (Ptk. 5:85. §. (4) bek.)
A közös tulajdonból az egyes tulajdoni különlapokhoz rendelt közös tulajdoni illetőségek (eszmei
hányad) meghatározása a tulajdoni különlapok alapterületeinek arányában történik.
A külön tulajdon alkotórészét képező, közös tulajdoni hányad meghatározásának média:

A közös tulajdonból az egyes külön tulajdont képező ingatlanokhoz tartozó tulajdoni hányad nagyságát

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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szerződő felek az egyes külön tulajdont képező ingatlanok alapterületének a társasház összes - külön
tulajdonba tartozó - alapterületéhez viszonyított arányában állapították meg.
A lakáshoz tartozó erkély és az összekötő folyosó az alapterület számításánál figyelmen kívül van hagyva.
A külön tulajdonban levő lakás és nem lakás célú helyiségek az egyes tulaidonostársakat - a közös
tulajdonból való hányaddal együtt - az alábbiak szerint illetik meg:

1. A tervrajzon 1. sorszámmal jelölt 14126/3/A/l hrsz. alatt felvett fszt.-i üzlethelyiség, amely áll eladótér,
raktár, öltöző, mosdó, WC helyiségekből. Alapterülete: 124,59 m2, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból
499/10000 hányad.
Tulajdonos:
Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41, törzskönyvi
azonosító szám: 735649, KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745202,
képviseli: Váradiné Naszály Márta polgármester) 1/1- ed arányban.
2. A tervrajzon 2. sorszámmal jelölt 14126/3/A/2 hrsz. alatt felvett fszt.-i egy helységből álló üzlethelyiség.
Alapterülete: 29,32 m2, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 116/10000 hányad.
Tulajdonos:
Hoang és Társai Kereskedelmi Kft fcgj: 01-09- 464432, stat.számjel: 12087824-6810-113-01, adószám:
12087824-2-41, székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 21., képv: Nguyen Van Tho ügyvezető) 1/1-ed
arányban.

3. A tervrajzon 3. sorszámmal jelölt 14126/3/A/3 hrsz. alatt felvett fszt. i üzlethelyiség, amely álleladótérből
és négy raktárhelyiségből. Alapterülete: 101,72 m2, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 408/10000
hányad.
Tulajdonos:
Hoang és Társai Kereskedelmi Kft /égj: 01-09- 464432, statszámjel: 12087824-6810-113-01, adószám:
12087824-2-41, székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 21., képv: Nguyen Van Tho ügyvezető) 1/1-ed
arányban.

4. A tervrajzon 4. sorszámmal jelölt 14126/3/A/4 hrsz. alatt felvett fszt.-i üzlethelység, amely eladótérből és
raktárhelyiségekből áll. Alapterülete: 63,83 m2, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 256/10000
hányad.
Tulajdonos:

5. A tervrajzon 5. sorszámmal jelölt 14126/3/A/5 hrsz. alatt felvett fszt.-i két helyiségből álló iroda.
Alapterülete: 24,57 m2, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 100/10000 hányad.
Tulajdonos:

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető). Torma AttUa Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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6. A tervrajzon 6. sorszámmal jelölt 14126/3/A/6 hrsz. alatt felvett fszt. 4/a. ajtószámú egy szoba, előszoba,
konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló öröklakás. Alapterülete: 37,31 m2, valamint hozzátartozik a
közös tulajdonból 148/10000 hányad.
Tulajdonos:

7. A tervrajzon 7. sorszámmal jelölt 14126/3//A/7 hrsz. alatt felvett földszint 4. ajtószámú, egy szoba, előtér,
konyha, fürdőszoba helyiségekből álló, 35,92 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös
tulajdonból 144/10000 hányad
Tulajdonos:

8. A tervrajzon 8. sorszámmal jelölt 14126/3/A/8 hrsz. alatt felvett földszint 2. ajtószámú, egy szoba, előszoba,
konyha, fürdőszoba helyiségekből álló, 33,83 m2 alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
136/10000 hányad.
Tulajdonos:

9. A tervrajzon 9. sorszámmal jelölt 14126/3/A/9 hrsz. alatt felvett 1. emelet 5. ajtószámú, két szoba, előszoba,
hall, konyha, két kamra, fürdőszoba helyiségekből álló, 83,38 m2 alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból 332/10000 hányad.
Tulajdonos:

10. A tervrajzon 10. sorszámmal jelölt 14126/3/A/10 hrsz. alatt felvett I. emelet 6/a. ajtószámú, kettő szoba,
előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló, 80,94 m2 alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból 324/10000 hányad.
Tulajdonos:

11. A tervrajzon 11. sorszámmal jelölt 14126/3/A/ll hrsz. alatt felvett I. emelet 6. ajtószámú, két szoba,
Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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előszoba, konyha, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 69,48 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 276/10000 hányad.
Tulajdonos:

12. A tervrajzon 12. sorszámmal jelölt 14126/3/A/12 hrsz. alatt felvett I. emelet 7. ajtószámú, kettő szoba,
előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 75,09 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 300/10000 hányad.
Tulajdonos:

13. A tervrajzon 13. sorszámmal jelölt 14126/3/A/13 hrsz. alatt felvett I. emelet 8. ajtószámú, három szoba,
előszoba, közlekedő, konyha, étkező, közlekedő, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 115,55 m2
alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 463/10000 hányad.
Tulajdonos:

14. A tervrajzon 14. sorszámmal jelölt 14126/3/A/14 hrsz. alatt felvett I. emelet 9. ajtószámú, egy szoba,
előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba WC helyiségekből álló, 53,50 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 212/10000 hányad.
Tulajdonos:

15. A tervrajzon 15. sorszámmal jelölt 14126/3/A/15 hrsz. alatt felvett I. emelet 10. ajtószámú, egy szoba,
konyha helyiségekből álló, 28,31 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból
112/10000 hányad.
Tulajdonos:

16. A tervrajzon 16. sorszámmal jelölt 14126/3/A/16 hrsz. alatt felvett II. emelet 12. ajtószámú, négy szoba,

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ddikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
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félszoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló, 168,34 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 671/10000 hányad.
Tulajdonos:

17. A tervrajzon 17. sorszámmal jelölt 14126/3/A/17 hrsz. alatt felvett II. emelet 13. ajtószámú, kettő szoba,
előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló, 71,23 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 284/10000 hányad.
Tulajdonos:

18. A tervrajzon 18. sorszámmal jelölt 14126/3/A/18 hrsz. alatt felvett II. emelet 14. ajtószámú, két szoba,
félszoba, előszoba, közlekedő, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 84,01 m2 alapterületű
öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 336/10000 hányad.
Tulajdonos:

19. A tervrajzon 19. sorszámmal jelölt 14126/3/A/19 hrsz. alatt felvett II. emelet 15. ajtószámú, két szoba,
félszoba, előszoba, előtér, két közlekedő, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 71,05
m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 284/10000 hányad.
Tulajdonos:

20. A tervrajzon 20. sorszámmal jelölt 14126/3/A/20 hrsz. alatt felvett n. emelet 15/a. ajtószámú, egy szoba,
előszoba, konyha, WC helyiségekből álló, 43,28 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös
tulaj donból 172/10000 hányad.
Tulajdonos:

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Hdikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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21. A tervrajzon 21. sorszámmal jelölt 14126/3/A/21 hrsz. alatt felvett II. emelet 16. ajtószámú, egy szoba,
előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló 53,50 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 212/10000 hányad.
Tulajdonos:

22. A tervrajzon 22. számmal jelölt 14126/3/A/22 hrsz. alatt felvett II. em. 17. ajtószámú egy szoba, konyha,
WC helyiségekből álló 27,91 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 112/10000
hányad.
Tulajdonos:

23. A tervrajzon 23. számmal jelölt 14126/3/A/23 hrsz. alatt felvett El. em. 19. ajtószámú két szoba, félszoba,
előszoba-étkező, főzőfülke, fürdőszoba helyiségekből álló 87,71 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 352/10000 hányad.
Tulajdonos:

24. A tervrajzon 24. számmal jelölt 14126/3/A/24 hrsz. alatt felvett IE. em. 19/a. ajtószámú két szoba,
előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló 98 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik
a közös tulajdonból 396/10000 hányad.
Tulajdonos:

25. A tervrajzon 25. számmal jelölt 14126/3/A/25 hrsz. alatt felvett III. em. 20. ajtószámú két szoba, előszoba,
konyha, WC helyiségekből álló 50 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból
200/10000 hányad.
Tulajdonos:

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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26. A tervrajzon 26. számmal jelölt 14126/3/A/26 hrsz. alatt felvett III. em. 21. ajtószámú két szoba, előszoba,
konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló 75,09 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a
közös tulajdonból 300/10000 hányad.
Tulajdonos:

27. A tervrajzon 27. számmal jelölt 14126/3/A/27 hrsz. alatt felvett III. em. 22. ajtószámú előszoba, fürdő,
wc, konyha, közlekedő, kettő szoba helyiségekből álló 73 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a
közös tulajdonból 362/10000 hányad.
Tulajdonos:

28. A tervrajzon 28. számmal jelölt 14126/3/A/28 hrsz. alatt felvett III. em. 23. ajtószámú előszoba, fürdő,
nappali-étkező, konyha, kamra, wc, kettő szoba helyiségekből álló 96 m2 alapterületű öröklakás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 475/10000 hányad.
Tulajdonos:

29. A tervrajzon 29. számmal jelölt 14126/3/A/29 hrsz. alatt felvett ül. em. 24. ajtószámú egy szoba, konyha,
WC helyiségekből álló 28,13 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 112/10000
hányad.
Tulajdonos:

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ddikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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30. A tervrajzon 30. számmal jelölt 14126/3/A/30 hrsz. alatt felvett IV. em. 1. ajtószámú egy szoba, konyha,
WC helyiségekből álló 31,89 m2 alapterületű öröklakás, valamint hozzátartozik a közös tulajdonból 128/10000
hányad.
Tulajdonos:

31. A tervrajzon 31. számmal jelölt 14126/3/A/31 hrsz. alatt felvett 485 m2 alapterületű padlás, valamint
hozzátartozik a közös tulajdonból 1939/10000 hányad.
Tulajdonos:
TECTUM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (cgj: 01-09-304515, asz.: 26149404-2-41,
statisztikai számjel: 26149404-7111-113-01, székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 9.5. em. 6., képviseli:
dr. Hajósovics Krisztián ügyvezető) 1/1-ed arányban

IV. Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések
1.
A Törvény 10. § (1) bekezdése alapján az Alapító Okirat módosításához valamennyi tulajdonostárs
hozzájárulása szükséges; a változást be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.
A közösség a közös tulajdonnal kapcsolatos, a Törvény 10. § (3) bekezdésben említett elidegenítés jogát abban
az esetben is gyakorolhatja, ha az Alapító Okirat módosításával a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad
szerinti legalább négyötödös többsége egyetért. Ebben az esetben, a határozatban fel kell hívni a kisebbségben
maradt tulajdonostársakat a közös képviselő (intézőbizottság elnöke) részére - a határozat meghozatalától
számított 60 napon belül - történő írásbeli nyilatkozat megtételére arról, hogy élnek-e az e törvényben
meghatározott keresetindítási jogukkal.
2.
Jelen Alapító Okirat rendelkezései a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint az abban
nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv és egyéb -a társasházat érintő- jogszabályok
rendelkezései figyelembevételével, mint a tulajdonostársak egymással kötött szerződése érvényes. A közösség
egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk - vagy a szervezeti-működési
szabályzatban ettől eltérően meghatározott mérték - szerint felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség
szabályai szerint. (Törvény 3. § (3)). A tulajdonostársak személyében bekövetkező jogutódlás bármilyen
formája esetén az Alapító Okiratban foglaltakat érvényesen kizárni nem lehet. Az Alapító Okiratban foglaltak
a törvényben előírt módosítás lehetőségeit kivéve a jogutódokra is hatályosak.
3.
A jelen Alapító Okiratban szereplő mindenkori tulajdonosok kérik Budapest Főváros
Kormányhivatala Földhivatali Főosztályát, hogy a társasháztulajdont tartsa nyilván az ingatlan
nyilvántartásban. Kérik továbbá, hogy a társasház alapító okiratának módosítását tüntesse fel a társasház
törzslapján. Ennek során a II. fejezetben foglaltaknak megfelelően a közös tulajdonban maradó telket,
építményrészeket és épületrészeket, berendezéseket, felszereléseket az I.-XXI. sorszám alatt egyesítse a

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Hdikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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társasház törzslapján, míg a III. fejezetben 1-31. sorszám alatt felsorolt öröklakásokat és nem lakás céljára
szolgáló helységeket a közös tulajdonból rájuk eső tulajdoni hányaddal együtt, mint külön-külön ingatlanokat
társasházi külön lapon tartsa nyilván az ingatlan-nyilvántartásban, továbbá a közös tulajdonból megillető
hányad módosítást vezesse át az ingatlan-nyilvántartásban a külön íven mellékelt tervdokumentáció szerint.

V. Záró rendelkezések
A társasház tulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartást vezető hivatalnak.
Ezen Alapító Okirat az aláírásának napján a közgyűlés határozata alapján lép hatályba.
A társasház tulajdonra a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII sz. törvényben, valamint jelen Alapító
Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Az Alapító Okirat hatálya kiteljed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetve azok jogutódaira.
Amennyiben valamely tulajdonostárs jogi személy, akkor jogait képviselője útján jogosult gyakorolni. A
képviseletet minden jogcselekmény alkalmával hitelesen igazolni kell.
A Társasház belső rendjére a tulajdonostársak Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotását határozták el.
A Társasház szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait a
közösség szervezeti-működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti-működési szabályzat tartalmazza a
tulajdonostárs külön tulajdonának használatára, hasznosítására, a külön tulajdonon belül nem mérhető
közüzemi és más szolgáltatások díjának elszámolására és megfizetésére, a közös tulajdon fenntartására, ezen
belül a közös költség viselésére és a költséghátralékok megfizetésére, a társasházi lakóépület házirendjére, a
közgyűlés hatáskörére és eljárására, a közös képviselő hatáskörére és feladataira, a számvizsgáló bizottság
ellenőrzési jogkörére, feladataira vonatkozó részletes szabályokat.
Szerződő Felek meghatalmazzák eljáró ügyvédet, hogy a szerződésben előforduló esetleges, szám, betű, vagy
névelírást kijavítsa és azt aláírásával (szignójával) lássa el, továbbá tüntesse fel a javítás tényét és annak idejét.
Ezen -az eredeti és a mostani módosításokat, jelen okirattal egységes szerkezetbe foglalt- Alapító Okiratot
alulírott szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláhják és azt dr.Perczel Márta ügyvéd ellenjegyzi.
Szerződő felek kérik a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályát, hogy a Társasház Alapító
Okirat módosítását és ezen Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az ingatlan-nyilvántartásba a 2003.
CXXXm. törvény és az 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint jegyezze be.
Budapest, 2022......

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma AttUa Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ddikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
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Ajtó
fszt
2. em.
15/A
fszt.

fszt.

fszt.

fszt.

Tulajdonos
Budavári Önkormányzat
Hoang és Társai Kereskedelmi
Kft.
(képv: Nguxen Van Tho
ügyvezető)
Hoang és Társai Kereskedelmi
Kft.
(képv: Nguxen Van Tho
ügyvezető)
„DÉRI GRAVITÁS” Kft.
(képv: Dériné Somló Violetta
ügyvezető)

/10000 régen aláírás
831

146

504

315

fszt. 4/A

Torma Attila Ferenc

185

fszt. 4.

Bíró Andrea

178

fszt. 2.

Skáfár Balázs

168

1. em. 5.
1. em. 9.
2. em. 12.
2. em. 13.

Melior Mundus Kft.
képv: Némethy László
ügyvezető

1865

1. em. 6./A

Maslenka Fanni

401

1. em. 6.

Hajdúné Kardos Ildikó

172

1. em. 6.

Hajdú Tibor

172

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
Tulajdonosok képviseletében
........ meghatalmazott
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1. em. 7.

Demeter Gábor

372

1. em. 8.

Kiss Zoltán Imre

572

1. em. 10.

Fábián Aliz

140

2. em. 14.

Bodó Barnabás

208

2. em. 14.

Bodó Imre Barnabás

104

2. em. 14.
3. em. 20.

Bodó Balázs Péter

448

2. em. 15.

Hídvégi Iván

362

2. em. 16.

Veres Szabolcs

265

2. em. 17.

Kalmár János

138

3. em. 19.

Pfeningberger András

434

3. em. 19./A

Koltai András Ottó

197

3. em. 19./A

Koltai András Ottóné

197

3. em. 21.

Vémé Bóna Emese

372

3. em. 22.
3. em. 23.
3. em. 24.

Pintye Ágnes Márta

488

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető). Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Ildikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
ügyvezető)
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3. em. 22.
3. em. 23.
3. em. 24.

Hornyák Antal

488

4. em. 1.

WCA Tanácsadó Kft.
képv: Bőhm Viktor Zsolt

156

A fentebb felsorolt tulajdonosok képviseletében a közgyűlés ...... /10.000-ed igen szavazattal,..... /10.000
ellenszavazattal,..... /10.000 tartózkodás mellett, összességében tehát valamennyi tulajdonostárs..... %-os arányban
(..../10.000-ed tulajdoni hányad) meghozott............ számú határozatában foglalt meghatalmazással...............
(születési név: ...., születési hely:....., anyja neve:..... , személyi azonosító jele......., lakcíme:......... ) meghatalmazott

Budavári ÖNKORMÁNYZAT
tulajdonos képviseletében Váradiné Naszály Márta polgármester

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43.§ (l)-(3) bekezdéseire, valamint az ingatlan
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 32. § (4) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel tanúsítom, hogy jelen okirat
nyilatkozó személyek kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, az okiratot a
nyilatkozók előttem, saját kezűleg írták alá, ezért az okiratot ellenjegyzem:
dr. Perczel Márta ügyvéd

KASZ: 36067055
Budapest, 2022.......

Hoang és Társai Kereskedelmi Kft. (Nguyen Van Tho ügyvezető), „DÉRI GRAVITÁS” Kft. (képv: Dériné
Somló Violetta ügyvezető), Torma Attila Ferenc, Bíró Andrea, Skáfár Balázs. Melior Mundus Kft (képv:
Némethy László ügyvezető), Maslenka Fanni, Hajdúné Kardos Udikó, Hajdú Tibor, Demeter Gábor Zoltán, Kiss
Zoltán Imre, Dr. Fábián Aliz, Bodó Barnabás, Bodó Imre Barnabás, Bodó Balázs Péter, Hídvégi Iván, Veres
Szabolcs, Kalmár János, Pfeningberger András, dr. Koltai András Ottó, dr. Koltai András Ottóné Haluska
Emese, Vérné Bóna Emese, Pintye Ágnes, Hornyák Antal, WCA Tanácsadó Kft (képv: Bőhm Viktor Zsolt
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Tulajdonosok képviseletében
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BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. szeptember 29-i rendes ülésére
a 1012 Budapest I. kerület. Márvány utca 3/b.( Márvány utca 5. és Kuny Domokos utca 10. szám alatti
ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában állnak a 1012 Budapest, Márvány utca 3/b.
szám alatti, 7575/2 helyrajzi számú, 576 m2 földterületű, a 1012 Budapest, Márvány utca 5. szám alatti,
7576 helyrajzi számú, 739 m2 földterületű, valamint a 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 10. szám
alatti, 7580 helyrajzi számú, 745 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanok. Az
ingatlanok természetben egybenyitottak, együttes területük 2060 m2.
Az ingatlanok bérleti jogát a 79/2016. (VI. 20.) PTJB sz. határozat alapján 2017. május 22-én kiírt
nyilvános pályázat nyerteseként - egyedüli ajánlattevőként - a Star Park Holding Zrt. (Cégjegyzékszám:
01-10-048103, székhely: 1146 Budapest, Szabó József utca 6., adószám: 24946164-2-42, képviseli:
Dubitz András vezérigazgató) nyerte el 280.000.- Ft + ÁFA/hó bérleti díj mellett, 2017. augusztus 1.
napjától 2020. július 30. napjáig tartó határozott időre. A pályázaton az induló ár a három ingatlanra
250.000.- Ft + ÁFA/hó összeg volt.
A bérleti szerződés 2017. július 31. napján jött létre, őrzött parkoló működtetése céljára. A Star Park
Holding Zrt. megfizetett bruttó 1.066.800.- Ft összegű óvadékot. A bérleti jogviszony időtartama alatt
az óvadék felhasználására nem került sor, az összeg jelenleg is rendelkezésre áll.
A bérlő vállalta, hogy a saját költségén a területet megtisztítja, szintbe hozza, kavicságyat terít,
aszfaltréteget hord fel, meleg aszfalt burkolattal látja el a területet, a csapadékvíz elvezetéséről
gondoskodik, továbbá 24 órás portaszolgálatot biztosít, gondoskodik a terület megvilágításáról, és
biztonsági kamerarendszert, sorompós beléptető rendszert épít ki. A bérlő ennek megfelelően az
ingatlanok területén őrzött parkolót alakított ki és működtet.

A bérlő kérelmére a bérleti szerződés 2020. augusztus 2. napján kötött szerződéssel 2022. július 31.
napjáig meghosszabbításra került 280.000.- Ft + ÁFA/hó bérleti díj mellett.
A bérlő 2022. június 9. napján benyújtotta kérelmét a bérleti szerződés meghosszabbítása iránt.
Kérelméhez csatolta az MVM igazolását arról, hogy a 1012 Budapest, Márvány u. 3/b. szám alatti
fogyasztási helyen lejárt esedékességű tartozást nem tartanak nyilván, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága által kiállított adóigazolást, mely szerint a Star
Park Holding Zrt.-nek az igazolás kiállítása napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy
visszatartásra átadott köztartozása nincs.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a
továbbiakban: GAMESZ) által 2022. szeptember 07. nappal kiállított igazolás szerint az ingatlanokra
2022. augusztus 31. nappal sem díj-, sem késedelmi kamattartozás nem áll fenn.
A GAMESZ munkatársai által 2022. április 29. napján tartott helyszíni ellenőrzés során felvett bérlemény
felmérő adatlap szerint az ingatlanegyüttes parkolóként működik, rendben tartott.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendeletének (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati vagyon körébe
tartozó vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére
irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét ingatlan és ingó vagyon
esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.
Az ingatlanforgalmi szakvéleményt elkészítette a CITY-FORM 2000 KFT 2022. szeptember 1-jén, amely
alapján az alábbiak kerültek megállapításra: a szakértő az értékelésnél alapul vette, hogy az ingatlanok,
576+739+745 m2 összterületűek, természetben egybenyitottak, együttesen parkolóként
hasznosítottak, felszínük közel sík, murvás, közterület felől kerített. A bérleti díj megállapításánál a
területen kialakítható felszíni parkolók száma került alapul vételre. Területen parkolóhely jelzések
nincsenek feltüntetve, pontos adat a felszíni parkolók/beállók számáról nem állt rendelkezésre, így a
szakértői értékelés során a szakértő által kalkulált 57 db felszíni beálló szolgált alapul. A parkolószám
meghatározása, e-közmű térkép, OTÉK- előírások, illetve a helyszínen tapasztaltak alapján történt. Az
ingatlanforgalmi szakvélemény alapján az ingatlanok együttes piaci forgalmi értéke bruttó
1,022.200.000,- Ft. A három - együtt, egy ingatlanként hasznosított - ingatlan becsült havi bérleti díja
az elkészített szakvélemény alapján összesen bruttó 960.000,- Ft (melléklet).
A Vagyonrendelet 10. § (4) bekezdése alapján a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját az adott
vagyontárgy értékétől függően kell megállapítani. A Vagyonrendelet 10. § (6) bekezdés értelmében
üzleti vagyon esetén, ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), az értékhatár - és erre
tekintettel a tulajdonosi jog gyakorlójának - meghatározására a vagyontárgyak együttes értéke az
irányadó. Együttes értékesítésnek, illetve hasznosításnak tekintendő az, ha a vagyontömeg
elidegenítése, illetve hasznosítása csak egyetlen természetes, jogi személy vagy ezek konzorciuma
részére történik.
A Vagyonrendelet 20. § (2) bekezdése szerint az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő
hasznosításáról 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
A bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, bérleti - és külön szolgáltatási díj, valamint
közüzemi tartozása nincs.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár,
az ingatlanok bérbeadásával az Önkormányzat bevételhez jut.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására!
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___ /2022. (____) önkormányzati határozata
a 1012 Budapest I. kerület, Márvány utca 3/b., Márvány utca 5. és Kuny Domokos utca 10. szám alatti
ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) 20. § (2) bekezdés bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében
eljárva úgy határoz,
hozzájárul,

hogy a Star Park Holding Zrt. (Cégjegyzékszám: 01 -10-048103, székhely: 1146 Budapest, Szabó József
utca 6., adószám: 24946164-2-42, képviseli: Dubitz András vezérigazgató) a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló 1012 Budapest, Márvány utca 3/b. szám alatti, Budapest I.
kerület, belterület 7575/2 helyrajzi számú, 576 m2 földterületű, a 1012 Budapest, Márvány utca 5. szám
alatti, Budapest I. kerület, belterület 7576 helyrajzi számú, 739 m2 földterületű, valamint a 1012
Budapest, Kuny Domokos utca 10. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 7580 helyrajzi számú, 745
m2 területű, „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű, természetben egybenyitott ingatlanokra 2022.
augusztus 01. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 2 év határozott időtartamra bérleti szerződést
kössön a jelen határozatban foglalt feltételekkel, parkoló üzemeltetése céljára.
A bérleti díj összege figyelemmel a Vagyonrendelet 10. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt
rendelkezésekre 2024. július 31. napjáig bruttó 960.000,- Ft/hó.
A közüzemi díjakat a Star Park Holding Zrt. bérlő közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles
megfizetni a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződések szerint.
A Star Park Holding Zrt-nek a bérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzattal szemben
adótartozása, bérleti- és külön szolgáltatási díj, késedelmi kamat, illetőleg adók módjára behajtandó
köztartozása nem állhat fenn.
Határidő: 2022. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. szeptember......"
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INGATLAN ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉSI LAPJA

Megbízó neve:

T ermészetben:
Hrsz:

Budapest 1. Kerületi Budavári Önkormányzat
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest 1. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest 1. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
7575/2, 7576, 7580

Ingatlan típusa:

Kivett beépítetlen terület

Ingatlan címe:

Értékelés típusa:
Forgalmi érték megállapítása a Budapest I. Kerületi Budavári Önkormányzat részére.
Tulajdonj'og
Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:
1/1, 1/1, 1/1
m2
Értékel túl. hányadhoz tartozó telek területe: 2 060
2022.09.01
Értékelés határnapja:
Értékelés érvényessége:
180 nap

Szakvéleményt készítette:
Hrsz
7572/2
7576
7580

|

Veres Balázs

Cím
1012 Budapest 1. kér. Márvány u, 3/B.
1012 Budapest I. kér. Mánány u. 5.
1012 Budapest 1. kér. Kuny Domonkos u. 10.

Piaci érték
285 800 000 Ft
366 700 000 Ft
369 700 000 Ft

Értékelés összesített eredménye:
Piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi érték
Fő módszer

1 022 200 000

Ft

Hozam alapú érték
Nem alkalmazott

-

,-Ft

Költség alapú érték
,-Ft

Nem alkalmazott

1 022 200 000

Összesített érték:

,- Ft

azaz Egymilliárd-huszonkettőmillió-kétszázezer Forint
Bérleti díj:
Összesített érték:

960 000

azaz

Kilencszázhatvanezer

Ft/hó

Forint / hó

A forgalmi érték egy becsült érték, mely ideális esetben a tisztességes piaci érték, azaz "az a becsült összeg, amelyen várható,
hogy az értékelt vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől
mentesen jár el, és a felek tisztában vannak az összes vonatkozó ténnyel, a jogegyenlőség alapján."
Az ÁFA tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően. Az értékelő az ügyfél adó-alanyiságát nem vizsgálta.

Budapest,

2022.09.01

Készítette:

Szakvélemény

Ellenőrizte:

Veres Balázs

Del’ Medico Rossinelli Andrea

ingatlan értékbecslő

Ügyvezető
1012 Budapest I. kér. Mánány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
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Értékelésünk tárgya a 1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B, 5., illetve a Kuny Domonkos u. 10.
szám alatt lévő, ingatlan-nyilvántartás szerint, „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok,
melyek 576+739+745m2 összterületűek. Természetben egybenyitottak, együttesen parkolóként
hasznosítottak, felszínük közel sík, murvás, közterület felől kerített.
Helyi szabályozás szerint a terület „L1-V1-Z” övezeti besorolású, mely 75%(+5%)-ban beépíthető,
legkisebb zöldfelület 15%, szint, területi mutató 3,5+0,3m2/m2
Közművesítettséget e-közmű-térkép alapján vettük figyelembe: víz, villany telken belül, csatorna,
gáz utcában elérhető.
A megállapított értékek per, valamint igénymentes jogilag és ingatlan nyilvántartásban is
szabályozott ingatlanokra vonatkoznak.
Ezen értéktanúsítványban szereplő értékek hatályossága a jelen vizsgált ingatlan (ok) esetében 180
napig érvényes, azzal a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt
nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági, hatósági, fizikai környezetében lényeges változás
nem történik. Az érvényességi időn túl a hatályossági kiterjesztésének igényekor azt felül kell
vizsgálni, illetve aktualizálni kell.
Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj
nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai,
szakértő mindettől függetlenül állapította meg fenti értéket.
Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok
szerint kerültek megállapításra, azokat csak a részletes értékbecslésben szereplő feltételek
korlátozzák.
Térképmásolat nem áll rendelkezésünkre, ingatlan beazonosítása e-közmű térkép alapján történt!
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan beazonosítható, a

vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltunk, a területen környezetszennyező, vagy
egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle időpontjában nem tároltak.

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Mánány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
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Előzmény

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.) megbízta a City-Form 2000 Kft-t (1037 Budapest, Farkastorki út 25/C.) a 1012 Budapest I. kér.
Márvány u. 3/b, 5., illetve a Kuny Domonkos u. 10. 7575/2, 7576, 7580 hrsz alatti ingatlanok
értékelésével.

3.

Szakértői szemle

a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk áttanulmányozása után helyszíni szakértői szemlét
és az ezzel összefüggő környezettanulmányt tartottunk, a vagyonértékeléshez szükséges
paraméterek rögzítése és ellenőrzése céljából.

Helyszíni szemlén a megbízó nem vett részt.
Helyszíni szemle időpontja: 2022.08.31
A szakértői szemle során:
> tanulmányoztuk az ingatlan környezetét
> fényképfelvételeket készítettünk, melyek a mellékletben megtalálhatók
Az értékelés folyamán felhasznált, az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok és más adatok:
• Tulajdoni lap másolat
• Helyi építési szabályzat
• e-közmű
• Fotók

4.

Az értékelés módszertani alapjai, feltételei

Az értékelés során megvizsgáltuk a földterület elhelyezkedését, környezetét, telekkönyvi adatait,
fizikai
állapotát,
a felépítmények megjelenését,
műszaki,
szerkezeti
részleteit (az
épületszerkezetek, felhasznált anyagok, az épület gépészeti rendszere), műszaki állapotát, stb.
Mindezek hozzásegítettek a vizsgált eszközök használhatósági, eladhatósági jellemzőinek
megismeréséhez, amelyek segítségével meghatározható az ingatlanpiaci helyzete, illetve
becsülhető az ingatlan keresettsége, vevő szempontjából értékes tulajdonságai. A következőkben
ezen információkat ismertetjük.

Az értékelésnél alkalmazott módszerek, alapelvek
Egy eszköz értékelésére három általánosan elfogadott értékelési módszer alkalmazható:
♦ piaci érték alapú értékelések, mint
0 hozadéki értékelés
0 forgalmi (összehasonlító) értékelés
♦ költségalapú értékelés
A hozadéki értékelés az eszköz jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében
felmerülő költségeinek különbségéből vezeti le annak értékét. Az értékelés során az eszköz
jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, azaz a jövőben várhatóan képződő, szabad
rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az eszköznek, mint
üzleti befektetésnek az értékét. Ebben a modellben a képződő összes, szabadon felhasználható
pénzmennyiség alatt azt az évente képződő készpénzmennyiséget értjük, mely az adózás előtt
fennmaradó eredmény és az amortizáció összegéből a szükséges beruházásokat levonva, a
tulajdonosok számára fennmarad.

Szakvélemény
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A költségalapú értékelés megközelítésének lényege, hogy a körültekintő vásárló nem fizet
többet a vagyontárgyért, mint egy olyan helyettesítő vagyontárgy előállítási költsége, melynek
hasznossága megegyezik a kérdéses vagyontárgy hasznosságával. Az értékelés során az
eszköz újraelőállítási költségéből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból
származó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi
értékelésen alapuló értékét.
Az újraelőállítási költség a hasonló vagyontárgy előállításának, vagy felépítésének költsége, folyó
áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési és gyártási szabványok, tervek, elrendezés, valamint
munkaerő alkalmazásával. Ez a módszer általában az új építésű, vagy különleges célú eszközök
értékeléséhez szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket.
A forgalmi értékelés már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az értékelés során a piacon a közelmúltban
eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés
tárgyát képező vagyontárggyal. Az összehasonlítás során a következő, a piacot meghatározó
tényezőket vesszük figyelembe:

♦

♦
♦

♦

a kereslet és kínálat vizsgálatakor áttekintjük a potenciális felhasználók jellemzőit
(számuk, vásárlóerejük, ízlésük, preferenciájuk, stb.), illetve azokra az eszközökre
összpontosítunk, melyek eladatlanok, vagy üresek, illetve melyek építési, tervezési, vagy
beruházási fázisban vannak, hiszen bármely elem változása ezek közül a vizsgált eszköz
árának változását okozhatja,
a helyettesítés elvének alkalmazásakor azt az árat keressük, melyet egy hasonlóan
hasznosítható helyettesítő eszközért fizetnének a vásárlók,
az egyensúly vizsgálatakor egyrészt a keresleti és kínálati piac egyensúlyát vizsgáljuk,
másrészt az eszközök egymáshoz való viszonyát (pl. egy adott földterülethez tartozó
épületek, az elhelyezkedéshez kapcsolódó kényelmi szolgáltatások, a fő tevékenységhez
szükséges berendezések száma, kiszolgáló eszközök, stb.),
a külső hatások számszerűsítésekor figyelembe kell venni a gazdasági fellendülés, vagy a
gazdasági depresszió hatását, a várható kilátásokat, a területi elhelyezkedést, az
önkormányzati szabályozásokat, stb.

Földterület, valamint beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a forgalmi
értékelés adja a legpontosabb értéket. Ekkor bizonyos fejlesztési körzetben végzünk
összehasonlításokat, amelyek közös elemeket és hasonló piaci lehetőségeket tartalmaznak.
Közvetlen összehasonlításra alkalmas adatok hiányában egyéb vagyontárgyakat veszünk
figyelembe, illetve vizsgáljuk az ország hasonló területeinek ingatlanpiacát.

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az
értékelés céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. Ingatlanra
vonatkozó, jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció nem áll
rendelkezésünkre, így a maradványértékelést, mint hozamszámítási módszert értékelésünk
során nem alkalmaztuk.
Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési
lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes
megtekintés és egyéb vonatkozó adatok kivizsgálása alapján.
Az érték-megállapítás során az értéket felbecsüljük. Az érték-megállapítás egy hivatalos
következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Javaslatot
nem tartalmaz, illetve nem tér ki teendőkre, csupán az értékről ad véleményt.
Az értékmegállapító személy nem határozza meg az értéket, azt a

piac erői determinálják.

Az értékmegállapító becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal
kapcsolatos egyéb adatok alapján.
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Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi hatások
következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania, mérnie és
elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.
Az értéket általában négy, egymással összefüggő gazdasági tényező teremti meg, mégpedig a
hasznosság, a szűkösség, a megszerzés vágya, valamint a tényleges vásárlóerő.
E négy tényező kölcsönös kapcsolata kihatással van a kereslet-kínálat egyensúlyára, és
mindegyike szükséges ahhoz, hogy az adott eszköznek értéke legyen.
Az érték-megállapítás célja legtöbbször az, hogy következtessen a tisztességes piaci értékre. Az
alapdefiníció, illetve a klasszikus hagyomány szerint:
‘A tisztességes PIACI érték az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az értékelt

vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben
mindkét fél kényszertől mentesen járt el, és mindkét fél kellőképpen tudatában van
az összes vonatkozó ténynek, a jogegyenlőség alapján.’

A fentiek, valamint az EVS 2016 alapján a piaci érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy
vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:
* az eladó hajlandó az eladásra,
* a tárgyalás időszakában az érték nem változik,
* a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal
történik,
* átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére, nem kerül sor.

Az értékelés során a Megbízó által kijelölt ingatlan értékelésére került sor a jelenleg ismert
piaci értékek figyelembevételével, tényleges helyszíni műszaki szemlén alapuló becsléssel
és számviteli módszerekkel, melynek során normál piaci értéket határoztunk meg.
A vagyonértékelésnél elsősorban a piac értékítéletét vettük figyelembe, melyhez egyrészről
korábbi tapasztalatainkból, másrészről saját adatbázisunkból, NAV adatbázisból és ingatlanos
hirdetési portálok adataiból, illetve különböző értékesítési és értékesíthetőségi információkból
jutottunk.
Vizsgáltuk a megfelelő piaci területeket, összegyűjtöttük a vonatkozó adatokat, kiválasztottuk a
megfelelő vizsgálati technikákat, és az ismereteink, tapasztalataink, valamint a szakmai
ítélőképességünk alapján oldottuk meg az értékelési problémát.
Az értékelésnél nagyban támaszkodtunk a Megbízó szakembereitől kapott adatokra,
információkra, azok helytállóságát legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint leellenőriztük.
Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapothoz tartozó értéket
állapítottunk meg. Munkánk során figyelembe vettük a vagyonértékelésre vonatkozó általános
szabályokat, előírásokat, különös tekintettel a többször módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM
rendeletre, mely a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szól.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő
Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli
A következőkben az eaves vagyonelemekkel kapcsolatos elveket, általános szempontokat íriuk
le:

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Mártény u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform.hu

27/8
tel.: 242-22-29

Eszközök forgalmi értékelése
Az ingatlan a földterület a maga fizikai mivoltában és a földhöz kapcsolódó tartozékok, azaz
épületek, építmények. Az ingatlan elmozdíthatatlan és kézzelfogható. Az ingatlan vagyon a fizikai
értelemben vett ingatlan tulajdonával vele járó minden érdekeltséget, hasznot és jogot illetve
kötelezettséget magában foglal.
A földérték gazdasági fogalom. A föld meghatározó jellemzői geográfiai, jogi, szociológiai,
valamint közgazdasági szempontból vizsgálhatók, azaz
* minden körülhatárolt földterületet elhelyezkedése és anyagi összetétele egyedivé tesz,
* a föld fizikai szempontból mozdulatlan,
* a föld maradandó, azaz a tartós javak közé tartozik,
* a rendelkezésre álló földállomány véges,
* a föld az emberek számára hasznos.
A földterület más tudományágban
megfogalmazott sajátosságai azért fontosak az
ingatlanértékelés szempontjából, mert az ingatlanpiacon a szereplők úgy viselkednek, hogy
reagálnak ezekre a sajátosságokra, illetve gyakran ezek vezérelik, vagy korlátozzák őket.
Az ingatlan becsült értékének meghatározásánál összehasonlító módszert alkalmaztunk. Ez
abból áll, hogy tényleges forgalmi értékek alapján a specifikus tényezőket figyelembe véve
(területi elhelyezkedés, fekvés, közlekedés, közművesítettség stb.) 1 m2 területre (beépített
ingatlan esetében a felépítmények hasznos területére, földterület esetében a tulajdoni lap szerinti
területre) vonatkoztatott alapértéket határoztunk meg úgy, hogy figyelembe vettük a telek
beépítettségének mértékét is. A fajlagos becsült érték kialakításánál figyelembe vettük az ingatlan
környezetében felkutatható ingatlanpiaci adatokat, az ilyen jellegű ingatlanok iránti jelenlegi
keresletet, a jelenlegitől eltérő hasznosítás lehetőségeit, a közművekkel való ellátottságát, a
közellátottság színvonalát, a terület építési övezeti besorolását. Vizsgáltuk továbbá a földterület
növényzeti viszonyait, azok gondozottságát.
A földterülettel kapcsolatos jogi szempontokat -mint a tulajdonviszonyok rendezettsége,
kapcsolódó jogok, az értékesíthetőség jogi vizsgálata- csak a tulajdoni lapon szereplő esetleges
bejegyzések erejéig vizsgáltuk, és esetlegesen e jelentés ingatlan nyilvántartási oldalán
szerepeltettük. Az így kapott becsült értéket megosztottuk a telek és a rajta elhelyezkedő
felépítmények között, így meghatározva a telek és a felépítmények önálló értékét a teljes becsült
értéken belül.
A telek értékét a hasonló adottságú, üres földterületek összehasonlító adatai alapján határoztuk
meg, a beépítettség mértékének figyelembe vételével. Az így meghatározott érték tartalmazza a
telekhez kapcsolódó közművek, külön nem számított térburkolatok, telek rendezés értékét is.
A felépítmények esetében a megosztást a főbb műszaki adatok alapján a forgalomképesség
mérlegelésével alakítottuk ki, amelyet a lehetséges esetekben szintén összehasonlító módszerrel
ellenőriztünk. Az érték kialakításánál a felépítmény funkcióján kívül a műszaki állapotát,
közművekkel való ellátottságát, valamint a hasonló jellegű létesítmények iránti jelenlegi keresletet
is figyelembe vettük.
Az ingatlan esetében a következő főbb érték-meghatározó tényezőket vizsgáltuk:
Az épület: - életkora,
- építési módja, az elvégzett kivitelezési és szakipari munkák tartalma, színvonala,
esetleges hiányosságai,
- kialakítása, helyiségek száma és elhelyezkedése,
- alapterülete és komfortfokozata,
- kihasználtsága, illetve rendeltetésszerű használata,
- esetleges felújítások időpontja és műszaki tartalma,
- karbantartottsága stb.
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ingatlan nyilvántartási adatok

7575/2 hrsz

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.

Belterület\

Helyrajzi szám:

7575/2

. rész
Terület megnevezése:

Kivett beépítetlen terület

Területe:

576

II. rész
Tulajdoni hányad:

1/1

Jogállás:

Tulajdonos

Jogosult neve:

Budapest 1. Kerületi Budavári Önkormányzat

Címe:

1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

III. rész
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

7576 hrsz

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.

Belterület

Helyrajzi szám:

7576

I. rész
Terület megnevezése:

Kivett beépítetlen terület

Területe:

739

II. rész
Tulajdoni hányad:

1/1

Jogállás:
Jogosult neve:
Címe:

Tulajdonos
Budapest 1. Kerületi Budavári Önkormányzat
1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

III. rész
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
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7580 hrsz
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10
Helyrajzi szám:
I. rész
Terület megnevezése:

Belterület
7580

Kivett beépítetlen terület

Területe:

745

II. rész
Tulajdoni hányad:

1/1

Jogállás:
Jogosult neve:
Címe:

Tulajdonos
Budapest 1. Kerületi Budavári Önkormányzat
1014 Budapest Kapisztrán tér 1

III. rész
Terhelés:
Jogosult neve:
Címe:
Terhelés:
Jogosult neve:

Vezetékjog az ingatlan 15 m2 nagyságú területére
ELMŰ HÁLÓZATI KFT.
1132 Budapest Váci út 72-74.
Vezetékjog az ingatlan 11 m2 nagyságú területére
ELMŰ HÁLÓZATI KFT.

1132 Budapest Váci út 72-74
Címe:
Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt nem hiteles tulajdoni
lapok birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.

A tulajdoni lap, és a természetbeni helyzet vizsgálata során tapasztalt
esetleges eltérések, az értékelő ingatlan-nyilvántartási megjegyzése, jogi
helyzete:
Térképmásolat nem áll rendelkezésünkre ingatlan beazonosítása e-közmű térkép alapján történt!
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, E-közműtérkép) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlanok jogilag rendezettnek tekinthetők.
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Az ingatlan általános jellemzői
Település neve:

Település leírása:

Budapest I. kerület, Krisztinaváros
Népesség: 24 933 fő
t/

Népesség: 24 933 fő

Budapest

I.

kerülete

Budapesten a Duna jobb
partján, Budán fekvő kerület.
Északon
Budapest
II.

t¥
■ ti. kerülete
\
{ ,
I

kerülete, nyugaton a XII.
kerület, délen a XI. kerület,
míg keleten a Duna által az V.
kerület határolja.
A Várnegyed Budapest I
kerületében,
a
Várhegyen

^

található. A városrész határa
a várfal,ami teljesen körbeveszi. 1987 óta az UNESCO
Világörökség listáján Budai Várnegyed néven szerepel.
Területén számos középkori eredetű műemlék, valamint 17
18. századbeli lakóházak és középületek található. A Budai
Várnegyed három fő része a Budavári Palota, a Szent
György tér és a történelmi lakónegyed.
A Szentháromság tér Budapest egyik legrégebbi és
legszebb tere. Az I. kerületben, a Várnegyedben található.
A Mátyás-templom, avagy Nagyboldogasszony-templom
körüli tér a várnegyed központját alkotja. A mai tágas tér
helyén a középkorban még házcsoport állt, utcákkal és
sikátorokkal átszőve. Az 1686. évi ostromban a téren lévő
épületek nagy részét lerombolták és a romos házakat már
nem építették újra. így alakult ki a mai tér. A tér közepére a

Településen belüli
elhelyezkedése:
Környezete:
Megközelíthetősége:
Tömegközlekedési eszközök:
Utca burkolata:
Infrastruktúra:

Értékbefolyásoló környezeti
tényezők:

Szakvélemény

városi tanács egy Szentháromság-oszlopot állíttatott fel,
hogy emlékeztesse és megvédje a lakosságot a
pestisjárványtól.
Később
ennek
helyére
került
a
Szentháromság-szobor.
Budapest, I. kerület Krisztinaváros kerületrész területén a
Márvány u. 3/B, -5., illetve a Kuny Domonkos u. 10 szám
alatt.
Környezetében lakó, irodai funkciót betöltő ingatlanok a
jellemzők.
Az ingatlan gyalogosan és gépkocsival könnyedén
megközelíthető,
parkolás
közterületen,
környező
mellékutcákban, telken belül. Fizetős övezet.
Tömegközlekedés 270m-re (105, 178-as jelű autóbusz) a
Mészáros utcában
Aszfaltozott,
Az egészségügyi (háziorvosi rendelő) és közigazgatási
létesítmények, továbbá az oktatási intézmények (általános
iskola és óvoda), valamint az üzletek közepesen elérhetők.
Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jónak mondható.
Nagy presztízsű környezet
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Telek jellemzése

Értékelésünk tárgya a 1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B, 5., illetve a Kuny Domonkos u. 10.
szám alatt lévő, ingatlan-nyilvántartás szerint, „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok,
melyek 576+739+745m2 összterületűek. Természetben egybenyitottak, együttesen parkolóként
hasznosítottak, felszínük közel sík, murvás, közterület felől kerített.
Helyi szabályozás szerint a terület „L1-V1-Z” övezeti besorolású, mely 75%(+5%)-ban beépíthető,
legkisebb zöldfelület 15%, szint, területi mutató 3,5+0,3m2/m2
Közművesítettséget e-közmű-térkép alapján vettük figyelembe: víz, villany telken belül, csatorna,
gáz utcában elérhető.

Domborzat, lejtés, tájolás:
Telek alakja:
Jelenlegi beépítettsége: %
Kerítettség:
Növényzet, ha van:
Jelenlegi hasznosítás:
Parkolás:
Értékbefolyásoló környezeti
tényezők:

Sík, utcafront ÉNy-i, DK-i irányban
Négyzet alakú telkek
Nem beépített
Közterület felől kerített.
Nincs
Együttesen parkolóként hasznosított területek.
Az ingatlan területén, közterületen
Övezeti besorolás, elhelyezkedés

Ingatlan településen belüli elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja:

’

-

-

-

•

9

a

Alvasierapta Kft
m
Atvas’e'ao'ás Sza-'uzif Q

0*B4HhEGY

♦

9
NEME-vO^C

Közművek:
Víz

Telken belül (7576/2 hrsz)

Villany

Telken belül (7576/2 hrsz)

Gáz

Utcában-telekhatáron

Csatorna

Utcában-telekhatáron
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Övezeti besorolás + HÉSZ:

LAKÓTERÜLET
NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
Ll JELŰ ÖVEZETEK

45.§
U)

Az Övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket
tartalmazza

b

4 számú táblázat
4. számú táblázat

övezet jel

Sziotteriileti határérték0*
(nr,m?)

Beépítettség
(í»l
ierejís/.int

Engedmé
ny

alatt

felett

Engedmé
ny

100
100

75

5

3.5

+0J

L1-V2-Z

60

5

2,25

+0.25

I.1-V3-

65

35

5

1

+0.15

2

*

LI-KP-1

Megengedett legna
gyobb magasság
tm)
építmény
magasság

homlokzat
-magasság

15

kialakult

20

kialakult

kialakult
kialakult

35

meghat .Ml

9,5

75

3.5

3.5

|

SZ

*

Ll-Vl-Z

határérték

Legkisebb
zöldfelület
(%)

,

-

RS?T esetén szintterötetsurösép
közterület felőli bomlokza (magasjág által meghatározott
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Az övezetek területén a hatályos építési szabályok és a KÉSZ keretei között az Ll-KP-1 övezet
kivételével az alábbi építmények helyezhetők el:

(2)

a)

lakóépület

b)

szálláshely-szolgáltató épület

c)

közintézmény épület.

d)
e)

irodaház.
legfeljebb 2.500 m}bruttó színUerilletü kiskereskedelmi épület,

fi
g)

.sportépítmény.
ahol azt a KÉSZ előírásai lehetővé teszik, parkolóház,illetve

h)

terepszúu alatti parkolóépitmény,

(3)

A pince.-f&ldszint és első emeleti szinteken elhelyezhető kereskedelmi funkciói bruttó őssz-szintterölete
a telkenkénti 1500 mM nem haladhatja meg.

(4)

Az övezetek területén ipari épületei, önálló raktárépületet, nagykereskedelmi épületei elhelyezni, meglévő
épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet.
V|ru*vi

93.

TÖMB
a)

94.

A szabályozási lenen megengedett új beépítés akár részleges megvalósítására is csak ez élőin
telekalakítások végrehajtásával egyidejűleg kerülhet sor.

1

az új beépítés további fettétele a telket határoló új közterület szabályozásának végrehajtása és
annak legalább a gyalogosforgalom céljára történő kialakítása

2

Az új beépítés homlokzatmagasságn sehol sem lépheti túl a Kuny D. u. 17. (7619'5 hrsz)
meglévő épület homlokzatmagasságának abszolút magasságát (tengerszint feletti magasság)

7

a tömbben a szabályozási terven jelöli új beépítéshez önálló telek alakiiható
beépítés figyelembevételével
(Márvány u. • Győző u. - Kuny D. u. - Kosciuszko T. u.)

TÖMB
a)

b)
c)

H»« ■M.VMW.’S IVgJVife

(Kuny D. u - MÁV Déli pályaudvar - Kosciuszko T. u.)

a használat és

Azoknál a telkeknél, amelyeket a szabályozási terv szerint) közütkorrekció érint, az új beépítés
feltétele az únerüietek szabályozásénak végrehajtása mellen, a közterület kialakítása és azon
legalább a gyalogosforgalom céljára alkalmas burkolat megépítése További feltétel, az újonnan
beépíthető telkek közterületről történő megfelelő megközelíthetőségének biztosítása
A telkek megengedett összevonása esetén az új épületek homlokzati és tömegtagolasával az
eredeti telekosztisra utalni kell.
Győző u 9.
Győzőn. 11.
Márvány u. 7.

(7578 hrez)
(7579 hrsz)
(7577

hrsz)

telkek.

illetve

e telkekből kialakuló telkek beépítése során az új épület legnagyobb magassága (HM. GM) nem
lépheti túl a Márvány u. 7.sz. (7577 hrsz.) alatti telken meglévő épület megfelelő magassági
értékéit E telkek beépítése az engtsdmen e$ értékkel növelhető.
d)

Márvány u. 5.

e)

a telek beépítése során az új épület legnagyobb magassága (HM, GM) nem lépheti túl a Márvány
u. 7.sz. (7577 hrsz) alatti telken meglévő épület megfelelő magassági értékeit.
Márvány u l.c.
(7583»3 hrsz

í)

g)"’

(7576 hrsz)

Az épület felújítása vagy a szabályzatban megengedett Wlekcgycsités. bővítés esetén a
szabályozási terven jelölt melléképületet el kell bontant,
a tömbben megengedett beépítés utcai traktusának mélysége - ahol CZ az építési hely határával a
szabályozási terven nincs jelölve 15 méternél, illetve a megtevő megmaradó beépítés vonalánál
nagyobb nem lehel n6
Márvány u. 3 a (7575/1 hrsz.)
A szabályozási tervlapon jelölt emeleiróépitesckket a meglevő épulettömeg növelhető.
Amennyiben a meglévő épületet elbontják. íz új beépítést 5 méteres előkerttel, a» illeszkedési
szabályok betartásival lehet megvalósítani
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Hasznosítás

Aktuális hasznosítás:
Beépítetlen területek, együttesen parkolóként hasznosított terület.
Alternatív használat:
Helyi szabályozást figyelembe véve építési telekként hasznosítható.
7.1.

Értékbefolyásoló tényezők

Az ingatlan értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit SWOT elemzés keretein belül vizsgáltuk,
melynek során az adott eszközt értékeltük a jellemző erősségek (Strengths), gyengeségek
(Weaknesses), lehetőségek (Opportunities), és veszélyek (Threats) szempontjából.
Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, ezért befolyásolni tudjuk őket, azonban a
veszélyek és a lehetőségek, olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább
esetben tudunk hatással lenni, ezeket nem tudjuk igazából irányítani.
Erősségek (Strengths)
Frekventált elhelyezkedés
Övezeti besorolás
Lehetőségek (Opportunities)
Szomszédos telkekkel való egybevonás

Gyengeségek (Weaknesses)

Veszélyek (Threats)
-

A fenti tényezők mérlegelésével a következő célok és tevékenységek határozhatók meg:
♦
Célok: Folyamatos használat tulajdonos által, vagy bérleti konstrukcióban
♦
Tevékenységek: Állagmegóvás.

7.2.

Gazdasági áttekintés

Felértékelődtek az ingatlanpiacon a családi házak, ami a telekpiaci forgalom jelentős
növekedésével járt: az Otthon Centrum értékesítési statisztikái szerint tavaly 20 százalékkal több
építési terület kelt el, mint egy évvel korábban. A telekárak is megugrottak, a frekventáltabb
településeken a vírus előtti időszak másfélszeresét kell fizetni.
„A koronavírus járvány egyik ingatlanpiaci hatása, hogy egyértelműen megnőtt a kereslet a kertes
házak iránt, és ez jól érzékelhető áremelkedést generált ebben a szegmensben egy év alatt” összegezte az Otthon Centrum elemzési vezetője a telekpiac leglényegesebb változásait. Soóki Tóth Gábor elmondta, azok, akik a használt eladó házak között nem találtak igényeiknek és
anyagi lehetőségeiknek megfelelő ingatlant, a telekpiac felé fordultak, hogy építkezzenek.
Az Otthon Centrum közreműködésével az év első kilenc hónapjában 20 százalékkal több telek
talált új tulajdonsora, mint a tavalyi év azonos időszakában. Mindez az árakra is jelentős hatással
volt, a legtöbb településen 30-50 százalékkal megugrott a családi házak építésére alkalmas
telkek ára, de a legnépszerűbb városokban - Érden, Debrecenben, valamint Cegléden - akár
másfélszeres az áremelkedés.
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A szakember elmondta, az emelkedés mértékében és az árakban továbbra is jelentős különbség
van az országrészek, régiók között. Jellemzően a nagyvárosok kertvárosias városrészeiben és a
városkörnyéki településeken jelentős az áremelkedés, míg a nagyobb foglalkoztatási
centrumoktól távol elhelyezkedő településeken nem, vagy csak kis mértékben. Debrecenben
vagy Érden majdnem duplázódtak a telekárak, csak úgy, mint az említetteknél jelentősen olcsóbb
árszínvonalú telekpiaccal jellemezhető Cegléden.
Továbbra is a fővárosban a legdrágább telekhez jutni. A III. kerületben 65 ezer forintot kértek
négyzetméterenként a családi, illetve ikerház építésre alkalmas telkekért. Hasonló a helyzet a
Buda többi kerületében is, míg a külső pesti városrészekben is csak néhány ezer forinttal kell
kevesebbet fizetni a vásárlóknak négyzetméterenként. De a Budapesthez közeli településeket is
több tízezer forintos négyzetméterárak jellemeztek idén: Budakeszin és Solymáron 30 ezer,
Érden 25 ezer, Diósdon 20 ezer, míg a távolabbi településeken 5-10 ezer forint közötti fajlagos ár
uralta az idei évben megkötött tranzakciókat.
A Balaton-parti településeken és a nagyvárosokban is gyakran 50 százalékot meghaladó
áremelkedés a jellemző. Az itt kialakult árszint a fővárosi agglomeráció, illetve a külső budapesti
kerületek telekáraival vetekszik. A népszerű Balatonlellén akadt telek, amely négyzetméterenként
50 ezer forintért kelt el, de Siófokon is minimum 25 ezer forint volt a családi ház vagy nyaraló
építésére alkalmas építési telek fajlagos vételára. A legkeresettebbek továbbra is a vízparthoz
közel található telkek, illetve azok a 40-50 éve épült önálló üdülőházak, amelyek bontását
követően a mai igényeknek megfelelő családi ház vagy nyaraló építhető.
A vidéki városok átlagos telekár rangsorát az ország második legnagyobb városa, Debrecen
vezeti, ahol 22 ezer forintos négyzetméterár a jellemző, míg a többi megyei jogú városban
néhány ezer forinttal kedvezőbb fajlagos áron lehetett családi ház építésére alkalmas telekhez
jutni idén. A kisebb városokban akár ennek negyedéért is, Pápán 5000 Ft/m2 áron is kelt el
építési telek. A skála túlsó felén jellemzően a kevésbé népszerű, a nagyvárosoktól távolabb
fekvő, kisebb települések találhatók, ahol a fajlagos telekár néhány ezer forint. Az Otthon
Centrum által közvetített adás-vételek alapján Zalalövőn 4000, Űrhidán 3500, Dunaalmáson 2500
forintos átlagos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost az építési telkek.
Ahogy minden ingatlan esetében, úgy a telkek árazásában is elsősorban az elhelyezkedés a
meghatározó, de nemcsak a régiók szintjén, hanem a településen belül is. Nem mindegy, hogy
vízparti vagy attól távoli telekről van szó, illetve az sem, hogy milyen a telek panorámája

- sorolta az árazásában fontos szerepet játszó tényezőket a szakember. Elmondta, a fekvés és a
beépíthetőséget ugyancsak befolyásoló terepviszonyok mellett szintén hatással van a fajlagos
árra a telek mérete is. Jellemzően a kisebb méretű telkek négyzetméterre vetítve drágábbak, míg
a nagyobbak, amelyek főként vidéken és a kisebb településeken fordulnak elő, fajlagosan
olcsóbbak, de abszolút értékben a különbség kevésbé érzékelhető.
Ugyanakkor a drágulási trendet nem csupán a kereslet növekedése hajtja, hanem az is, hogy az
agglomerációs településeken az elmúlt években a növekvő népességszám jelentős terhelést
okozott a forgalom, és a közszolgáltatási infrastruktúra tekintetében is, ezért egyre több
önkormányzat igyekszik korlátozni az új beépítés lehetőségét. Ezt jellemzően a telkenként
építhető lakásszám szűkítésével és a minimálisan kialakítható új telkek méretének
megnövelésével érik el. Ez nemcsak a létrejövő új telkek árát növeli, de a kínálat korlátozása a
használt családi házakat is drágítja.
forrás: penzcentrum.hu
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8. Az értékelés módszere
Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőben a
leghatékonyabb és legjobb használattal kialakítható funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és
méretei. Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci
helyzetben az ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható, egyáltalán eladható-e. A létesítmény piaci
értékének meghatározásához a lehetséges módszerek közül a összehasonlító adatokon alapuló
értékelés alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan környezetében számos összehasonlító
adat áll rendelkezésre. Ennek során összehasonlító adatok és a tárgyi ingatlan értékbefolyásoló
tényezőit figyelembe véve becsülhető meg a piaci érték.

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés
Összehasonlításba bevont telkek mind a vizsgált ingatlan tágabb környezetében elhelyezkedő
hasonlóbeépítési paraméterekkel és méretekkel rendelkező telkek, melyek ipari ingatlanok építésére
alkalmasak. Az ingatlanok árai a telek területére vetítve (bruttó) cca. 400,0 - 600,0 eFt/nm közötti
ársávban mozognak.
Értékképzésnél figyelembe vesszük, hogy eladási vagy kínálati árak-e az összehasonlító adatok. A
még eladásra kínált ingatlanok esetén 0,90-es szorzót alkalmazunk, mivel ezek az árak a
tapasztalatok szerint 10%-kal is csökkenhetnek a végleges adásvételkor.

Értékelés
makrokörnyezetet vizsgálva, előnyként értékeljük a központhoz, belvároshoz közelebbi
elhelyezkedést, hátrányként a távolabb elhelyezkedő ingatlanokat.

A

A mikrokörnyezetit vizsgálva előnyként értékeljük a jelentősebb zöldfelület közelségét, a csendes,

kis forgalmú közúti kapcsolatot, a panorámát, érdekes, értékes épített környezetet, hátrányként a
forgalmasabb, zajosabb, kevésbé értékes épített környezetet.
A megközelíthetőséget vizsgálva, előnyként értékeljük a központhoz közelebbi, jelentősebb,

sűrűbben közlekedő tömegközlekedési eszközök megállóinak elérhetőségét, hátrányként az ingatlan
távolabbi, belső területeinek jelenlegi alacsony szintű tömegközlekedési ellátottságát.
A területek méretét vizsgálva, előnyként értékeljük a kisebb alapterületű, kisebb befektetést

igénylő, könnyebben értékesíthető ingatlanokat, hátrányként a nagyobb alapterületű, nehezebben
értékesíthető telkeket.
A területek alakját, lejtésviszonyait, domborzatát vizsgálva, előnyként értékeljük az egyszerű

alaprajzi formájú, sík, vagy enyhén lejtős ingatlanokat, hátrányként az erősen szabdalt formájú,
nehezebben beépíthető, erősen lejtős telkeket.
A közműveket tekintve, előnyként értékeljük egyrészt a közterületen már kiépített, megfelelő

kapacitású közműveket, másrészt a telken belüli kiépített beállásokat.
A beépítettséget vizsgálva, a meglévő felépítmények a fejlesztési beruházásoknál az esetek

túlnyomó többségében nem hasznosíthatóak gazdaságosan, így a bontási költségek miatt inkább
értékcsökkentő tényezőt jelentenek.
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A beépíthetőség szempontjából előnyt jelent a nagyobb szintterületi mutató, illetve a nagyobb

beépítési százalék, építménymagasság.
A tervek, engedélyek vizsgálata: A beépítésre alkalmas telkek értékét akár 10-15%-kal is

növelhetik az elkészült tervek, illetve a jogerős építési engedély. A vizsgált ingatlan esetében tervek
és hatályos engedélyek nem állnak rendelkezésre, továbbá az értéket a tervek, engedélyek nélkül
állapítjuk meg (hisz a tervezés költségei szerepelnek a projekt költségek között), így azokkal az
ingatlanokkal szemben értékcsökkentést alkalmazunk, amelyek esetében rendelkezésre állnak
tervek, engedélyek, és ezek az árban foglaltatnak.
Az értékelésnél súlyozzuk az összehasonlításba bevont ingatlanokat. A szélsőséges (irreálisan
magas, vagy alacsony) áron kínált ingatlanokat egyáltalán nem vesszük bele az értékelésbe.
Legnagyobb súllyal a vizsgált ingatlanhoz legközelebb található és leginkább hasonló beépítési
lehetőséggel bíró ingatlanokat vesszük figyelembe.
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek
árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történt.

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
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8.1.1. Ingatlan értéke a piaci összehasonlító módszerrel
A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell meghatározni általában a piaci
összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer szerint. Ebben az esetben az összehasonlításra
alkalmas ingatlanok átlagos fajlagos alapértékét határoztam meg, majd elemeztem azon
értékmódosító tényezők hatását, amelyek a vizsgált ingatlan értékét esetleg eltéríthetik az átlagtól.
A végső érték a fajlagos érték és az ingatlan méretének szorzataként adódott.
7575/2 hrsz:
Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő

Ingatlan címe:
Környezete:
Jelleg, tunkció:
Övezeti besorolás:

össze
hasonlító - 1

Össze
hasonlító - 2

Össze
hasonlító - 3

III. kér.
Galagonya u.

I. kér.
Krisztinaváros

VII. kér.
Jobbágy u.

lakó

lakó

lakó

lakó

beépítetlen terület

beépített terület

beépítetlen terület

beépített terület

L1-V1-Z

Vt-H/Z-3{80% )

L1-V1-Z(75%)

lakó(70%)

ingatlan.com
31193653

ingatlan.com
32305169

ingatlan.com
28016558

145 OOO OOO
200
725 000
kínálat
2022. augusztus
0,90

265 000 000
664
399 096
kínálat
2022. augusztus
0,90

650 000 000
1 100
590 909
kínálat
2022. augusztus
0,90

359 187

531 818

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi bruttó ár (Ft)
kínálati/adásvsteli nettó ér (Ft)
576
telekméret ím2)
fajlagos ár (Ft/m2)
tulajdonátr. viszonya/típusa
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

652 500

'

értékkiigazítás AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
kedvezőtlenebb
településen belüli elhelyezkedés
hasonló
I. kerület
1,05
1,00
hasonló
telekméret (m2)
576
kisebb
0,90
1,00
hasonló
övezeti besorolás, beépíthetőség
kedvezőbb
L1-V1-Z
0,95
1,00
75%
oszthatóság
hasonló
hasonló
1,00
1,00
hasonló
támfal+lejtös
forma, alak, lejtés, egyéb
szabálytalan
1,30
1,00
hasonló
nincs
hasonló
bontandó felépítmény
1,00
1,00
jogi állapot
önálló
hasonló
hasonló
1,00
1,00
tervfprojekt
nincs
hasonló
van
0,90
1,00
kedvezőbb
meglévő közművek
víz, villany
hasonló
0,95
1,00
3,5
szintterületi mutató
3,5
3,5
1,00
1,00
ÖSSZB-WSONLfTÁS KÖVETKEZTETÉSE
466 943
500 844
SÚLYOZÁS
34%
33%

telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

becsült érték kerekítve (Ft)

Szakvélemény

kedvezőtlenebb
1,10
nagyobb
1,05
kedvezőtlenebb
1,05
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
kedvezőbb
0,95
5
0,85
520 807
33%

576
496 244
285 836 710

285 800 000

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
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27/20
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

7576 hrsz:

Összehasonlítás szempontjai
Ingatlan címe:
Környezete:
Jelleg, tunkció:
Övezeti besorolás:

Össze
hasonlító - 1

össze
hasonlító - 2

Össze
hasonlító - 3

illliillliilll

III. kér.
Galagonya u.

I. kér.
Krisztinaváros

VII. kér.
Jobbágy u.

lakó
beépítetlen terület

lakó
beépített terület

lakó
beépítetlen terület

lakó
beépített terület

L1-V1-Z

Vt-H/Z-3(80%)

L1-V1-Z(75%)

lakó{70%)

inqatlan.com
31193653

ingatlan.com
32305169

Értékelendő

Adat forrása:

'

ingatlan.com
28016558

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK

kínálati/adásvételi bruttó ár (Ft)
kínálati/adásvételi nettó ár (Ft)
739
telekméret ím2)
fajlagos ár (Ft/m2)
tulajdonátr. viszonya/típusa
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

145 000 000
265 000 000
200
664
725 000
399 096
kínálat
kínálat
2022. augusztus T 2022. augusztus
0,90
0,90
652 500

359 187

értékkiigazítAs az elhelyezkedés, mikrokörnyezet és minőség miatt
településen belüli elhelyezkedés
kedvezőtlenebb
hasonló
1. kerület

telekméret (m2)
övezeti besorolás, beépíthetőség

650 000 000
1 100

590 909
kínálat
' 2022. augusztus
0,90
531 818

kectezőtlenebb

1,05

1,00

1,10

739

kisebb

hasonló

nagyobb

0,90

1,00

1,05

L1-V1-Z
75%

kedvezőbb

hasonló

kedvezőtlenebb

oszthatóság

0,95

1,00

1,05

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

szabálytalan

hasonló

támfal+lejtős

hasonló

1,00

1,30

1,00

bontandó felépítmény

nincs

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

jogi állapot

önálló

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

terVprojekt

nincs

van

hasonló

hasonló

0,90

1,00

1,00

kedvezőbb

hasonló

kedvezőbb

0,95

1,00

0,95

3,5

3,5

5

1,00

1,00

0,85

500 844
34%

466 943
33%

520 807
33%

forma, alak, lejtés, egyéb

meglévő közművek
szintterületi mutató

víz, villany
3,5

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)
becsült érték kerekítve (Ft)

Szakvélemény

739
496 244
366 724 529
366 700 000

1012 Budapest I. kér. Márvény u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
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7580 hrsz:
Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő

Ingatlan címe:
Környezete:
Jelleg, funkció:
Övezeti besorolás:

Össze
hasonlító - 1

Össze
hasonlító - 2

Össze
hasonlító - 3

III. kér.
Galagonya u.

1. kér.
Krisztinaváros

VII. kér.
Jobbágy u.

lakó
beépítetlen terület

lakó

lakó

lakó

beépített terület

beépítetlen terület

beépített terület

L1-V1-Z

Vt-H/Z-3(80%)

L1-V1-Z(75%)

lakó(70%)

inqatlan.com
31193653

inqatlan.com
32305169

145 000 000
200
725 000
kínálat
2022. augusztus
0,90

265 000 000
664
399 096
kínálat
2022. augusztus
0,90

652 500

359 187

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi bruttó ár (Ft)
kínálati/adásvételi nettó ár (Ft)
telekméret im2)
745
fajlagos ár(Ft/m2)
tulajdonátr. viszonya/típusa
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásuátel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

ÉRTÉKKIIGAZiTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés
ked\A3zőtlenebb
hasonló
1. kerület
1,05
1,00
kisebb
hasonló
telekméret (m2)
745
0,90
1,00
kedvezőbb
övezeti besorolás, beépíthetőség
L1-V1-Z
hasonló
0,95
1,00
75%
hasonló
hasonló
oszthatóság
1,00
1,00
hasonló
támfal+lejtös
forma, alak, lejtés, egyéb
szabálytalan
1,00
1,30
hasonló
hasonló
nincs
bontandó felépítmény
1,00
1,00
hasonló
jogi állapot
önálló
hasonló
1,00
1,00
van
terv/projekt
nincs
hasonló
0,90
1,00
meglévő közművek
ked\«zőbb
hasonló
víz, villany
0,95
1,00
3,5
3,5
szintterületi mutató
3,5
1,00
1,00
ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
500 844
466 943
SÚLYOZÁS
33%
34%

becsült érték (Ft)

ingatlan.com
28016558

650 000 000
1 100
590 909
kínálat
r 2022. augusztus
0,90

531 818
kedvezőtlenebb
1,10
nagyobb
1,05
kedvezőtlenebb
1,05
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
kedrezőbb
0,95
5
0,85
520 807
33%

745

telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)

r

496 244
369 701 994

369 700 000
A vizsgált ingatlanhoz hasonló elhelyezkedésű, kialakítású és műszaki állapotú 2 éven belüli realizált adat nem állt
rendelkezésünkre.
becsült érték kerekítve (Ft)

Hrsz

Cím

7572/2
7576
7580

1012 Budapest 1. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest 1. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest 1. kér. Kuny Domonkos u. 10.
Összesen:

Szakvélemény

Piaci érték
285 800 000
366 700 000
369 700 000
1 022 200 000

Ft
Ft
Ft
Ft

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

9.
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Ingatlan értékelésének összesítése

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az értékelés
céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg.

Ingatlanra vonatkozó, jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció nem áll
rendelkezésünkre, így a maradványértékelést, mint hozamszámítási módszert értékelésünk
során nem alkalmaztuk.
Szakértői mérlegelés alapján a végső, egyeztetett forgalmi érték megállapításakor
összehasonlító adatok szerint képzett értéket 100%-ban vettük figyelembe.

piaci

Végső érték meghatározása:
1 022,2 MFt

súly:

100%

Hozamszámításon alapuló érték:

MFt

súly:

0%

0,00 MFt

Költség alapú érték:

MFt

súly:

0%

0,00 MFt

Piaci alapú (forgalmi) érték:

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekftve =

foglaltak szerint elvégezve
értékét összesen:

hrsz

alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben

2022.09.01

1 022 200 000

1 022,20 MFt
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

A szakértői jelentésben szereplő 7575/2, 7576, 7580

1 022,20 MFt

-i fordulónapra,

az ingatlan tehermentes valós piaci

Ft-ban, azaz

Egymilliárdhuszonkettőmillió-kétszázezer Forint

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

10.

cityform@cityform.hu

27/23
tel.: 242-22-29

A bérlet

Fogalma
A polgári törvénykönyv meghatározása szerint: „Bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a
dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni. A bér nagyságát
főszabályként a felek megállapodása határozza meg.
A bérelt mindig a dolog használatának időleges átengedését jelenti. A bérlet tárgya lehet
bármilyen dolog, vagy jog, amely alkalmas arra, hogy azon tartós használatot lehessen gyakorolni.
A használat átengedése, de a rendelkezési jog megtartása mellett lehet szó bérletről, mert ha a
rendelkezési jogot is átruházzák, akkor kölcsönről van szó.

A bérleti szerződés alanyai
A bérbeadó és a bérlő

A felek jogai és kötelességei
A bérbeadó legfontosabb kötelezettsége, hogy a dolgot a bérlő használatába adja. A bérbeadó
helytállással tartozik azért, hogy a bérlet telje tartama alatt a bérelt dolog alkalmas a
szerződésszerű használatra, és a szerződés előírásainak mindvégig megfelel.
A bérbeadó szavatolja, hogy a bérlő a bérelt dolgot a bérlet tartama alatt háborítatlanul
használhatja, arra harmadik személynek semmiféle joga, vagy követelése nincs ami a bérlőt
a használatban korlátozza, vagy megakadályozza. Ellenkező esetben a bérlő azonnal felmondhat.
Mivel a bérbeadó kikerül a dolog birtokából, módot kell adni arra, hogy időszakonként a dolog
állagát ellenőrizhesse. Ha bérbeadó az ellenőrzés során, vagy más módon tudomást szerez arról,
hogy a dolgot nem rendeltetésének megfelelően szerződésszerűen használják, követelheti, hogy a
bérlő az ilyen használattal hagyjon fel. Ha kára is keletkezett ebből, követelheti a kár megtérítését
is. Ha a bérbeadó felszólítása eredménytelen, a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Azonnali hatályú felmondás illeti meg a bérbeadót akkor is, ha a rendellenes, és szerződésellenes
használat következtében a dolog olyan mértékben megrongálódott, hogy az a dolog pusztulását
eredményezheti. A bérbeadó alapvető érdeke, hogy a dolgot olyan állapotban kapja vissza a
szerződés megszűnésekor, amilyen állapotban a szerződés megkötésekor volt.
A bérbeadó számára nem közömbös ki használja a dolgot. Fő szabályként ezért a bérlő a dolgot
más személynek a bérbeadó hozzájárulása nélkül a dolog használatát nem engedheti át.
A bérlő legfontosabb kötelessége a bérleti díj megfizetése. A bérleti díjat a szerződésben kikötött
időben, módon és összegben megfizetni. A bérlő nem, köteles a bérleti díj fizetésére arra az időre,
amíg nem tudja a bérelt dolgot használni, ha ez az ok a bérlőtől függetlenül keletkezett.
A bérfizetési kötelezettség megszegésének következményeként a bérbeadót megilleti az azonnali
hatályú felmondás. Ez előtt azonban a bérbeadó köteles írásban felszólítani a bérlőt a bér
megfizetésére határidő tűzésével. Az utólagos bizonyítás érdekében ezt ajánlott levélben célszerű
megtenni.
A dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat a bérlő, a többi kiadást és a dologgal kapcsolatos
közterheket a bérbeadó viseli. A bérlő kérheti a dologra fordított költségei megtérítését.

A bérlet megszűnése
Bekövetkezik:
• a szerződésben kikötött idő elteltével
• a szerződésben meghatározott körülmény bekövetkezésével
• a dolog elpusztulásával.
A határozott időre kötött bérletet 15 napra lehet felmondani. A határozott időre kötött bérlet
határozatlan időtartamúvá alakul át, ha a bérleti idő lejárta után a bérlő a dolgot tovább használja

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Mái\ány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
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Bérleti díj megállapítása piaci összehasonlító módszerrel
Értékelésünk során figyelembe vett ingatlanok együttesen parkolóként funkcionálnak. A bérleti díj
megállapításánál a területen kialakítható felszíni parkolók számát vettük alapul. Területen
parkolóhely jelzések nincsenek feltüntetve, pontos adat a felszíni parkolók/beállók
számáról nem áll rendelkezésünkre, így értékelésünk során az általunk kalkulált 57db
felszíni beállóval számoltunk.
Megjegyzés: A parkolószám meghatározása, e-közmű térkép. QTÉK- előírások, illetve a
helyszínen tapasztaltak alapján történt. Ezt ábrázoló vázraiz mellékletként csatolva.
összehasonlítás szempontjai

Össze
hasonlító -1

Össze
hasonlító - 2

1012 Budapesti, kér.

Budapest II. kér.

Budapest XI.

Budapest IX

Márvány u. 5.

Gyémántos lépcső

Aliz u

Gönczy Pál u. 2.

felszíni beálló

felszíni beálló

felszíni beálló

incjatlan.com

ingatlan.com

ingatlan.com

22919553

33135184

32956792

Értékelendő

Össze
hasonló - 3

1012 Budapesti, kér.
Márvány u. 3/B.
Ingatlan címe:

1012 Budapesti.kér.

Kuny Domonkos u. 10.
Jelleg, tunkoló:

beépíteteln terület

Adat forrása:
Adat azonosítója:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bérleti díj (Ft/hó)
redukált alapterület (db)

19 500

20 000

1

1

1

19 500

20 000

25 000

57

fajlagos ár (Ft/m2/hó)
bérleti viszony típusa
kínálat/realizálás időpontja
kínálat/realizálás korrekciós tényező
korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/m2/hó)

kínálat

kínálat

2022. augusztus

2022. augusztus

0,90

0,90

17 550

18 000

25 000

kínálat
' 2022. augusztus
0,90
22 500

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés

darabszám

Budapest I

57

közművek

kedvezőtlenebb

kedvezőtlenebb

1,05

1.10

0,95

hasonló

hasonló

hasonló

kedvezőbb

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

víz, Vllany
hasznosíthatóság

megközelítés

felszín

1,00

1,00

1,00

nyilvános parkoló

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,85

0,85

0,85

kedvező

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

murvás-föld

hasonló

hasonló

hasonló

ÖSSZEHASOM-ÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

számítás alapját képező terület (db)
fajlagos átlagár (Ft/db/hó)

becsült bérleti díj (Ft/hó)
Becsült érték kerekítve(Ft)

Szakvélemény

1,00

1,00

1,00

15 663

16 830

18 169

33%

33%

34%

57
16 900

963 311
960 000 HUF

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

11.

27/25
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

Inaatlan bérleti díja

Összesített bérleti díj meghatározása
Piaci bérleti díj

960 000

Ft

súly:

100%

Az ingatlan havi bérleti dija kerekítve =

960 000 Ft

A szakértői jelentésben szereplő hrsz

7575/2, 7576, 7580
foglaltak szerint elvégezve

960 000 Ft

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

alatti ingatlanok értékelését az Általános Feltételrendszerben

2022.09.01

960 000

-i fordulónapra,

az ingatlanok bérleti diját havonta

Ft-ban, azaz

KILENCSZÁZHATVANEZER
forint/hó összegben állapítjuk meg.

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

12.

cityform@cityform.hu

27/26
tel.: 242-22-29

Jelen értékbecslés kizárólag az alábbi feltételek mellett érvényes

> Az ingatlan teher-, igény- és permentes állapota.
> Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.
> Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata - beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek
vizsgálatát - nem képezte és nem is képezhette a megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos adatok
valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.
> Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat és tényeket valósnak tekintettük, továbbá
feltételeztük, hogy az ingatlan forgalomképessége semmilyen módon korlátozás alá nem esik.
> Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges
változásokért, így az értékelés határnapja után bekövetkező események vagy körülmények
megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újraírására.
> A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat
tükrözik.
> Értékbecslésünkben hozzáértő, felelős, „a jó gazda gondosságával eljáró” tulajdonost
feltételeztünk.
> Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan
bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.
> Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem látható
vagy földfelszín alatti dolgok, amelyek az ingatlan megállapított értékét befolyásolhatják.
> Megbízásunknak nem képezte tárgyát geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai,
környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti ásványkincsek feltárására és azok használati jogára
vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú ismeretekkel nem is
rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.
> Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen más
felhasználás esetén semminemű felelősséget nem vállalunk.
> Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan publikált
anyagokban hivatkozni. Társaságunk nem vállal felelősséget semmiféle következményként,
véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy ráfordításért (kiemelten az el
nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.). Veszélyes anyagok feltárására vonatkozó vizsgálatot
nem végeztünk. A vagyonértékelő szakembernek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a
veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat.
> Veszélyes anyagok, például azbeszt, savak, mezőgazdasági növényvédő szerek, egyes
szigetelőanyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja az ingatlan érékét. Az értékelés
elvégzésekor feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon. Amennyiben
szükséges, ez ügyben a Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő külön megbízása.

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

13.

cityform@cityform.hu

27/27
tel.: 242-22-29

Mellékletek

Szakvélemény

1012 Budapest I. kér. Mánány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
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ARCHICAD OKTATÁSI VERZIÓ
bejárat (Kuny Domokos u.)
telekhatár

mo.
E

közlekedő

57db felszíni
beálló
telekhatár

közlekedő

|

-ro
(O
<t>

T
telekhatár
bejárat (Márvány u.)

Ingatlan címe
Hrsz.

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B., -5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
7575/2, 7576, 7580
Budapest térkép

Kerület térkép

Ingatlan címe
Hrsz.

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B., -5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.
7575/2, 7576, 7580
Térképrészlet

Műholdkép

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B. -5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10,

7575/2 hrsz.

7575/2 hrsz.

7575/2 hrsz.

7575/6 hrsz.

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B. -5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. szeptember 29-i rendes ülésére
a 1016 Budapest, Mészáros utca alatti, Budapest I. kerület, belterület 7619/7 helyrajzi számú
ingatlanon történő vezetékjog alapításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas

testület ülésére benyújtom:

dr. íjáng Orsolya

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszály! Márta

aljegyző

jegyző

polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

(a

továbbiakban:

Önkormányzat)

kizárólagos

tulajdonában áll a 1016 Budapest I. kerület Mészáros utca alatt, Budapest I. kerület, belterület 7619/7
helyrajzi számú, 1696 m2 területű, „kivett, beépített terület és benzinkút" elnevezésű ingatlan (a
továbbiakban: Ingatlan).

Az Ingatlant az alábbi tulajdoni lapra bejegyzett terhek terhelik:
-

141718/2/2010/10.06.30 számon vezetékjog 26 m2 területre (jogosult: ELMÜ Hálózati Kft.)
48132/1/2011/11.02.04 számon használat joga a földrészleten áthúzódó vezeték kizárólagos
használatára (jogosult: MÁV Zrt.)

-

127566/1 /2012/11.08.29 számon vezetékjog 48 m2 területre (jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.)

-

190993/2/2012/12.11.16 számon vezetékjog 2 m2 területre (jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.)

Az Önkormányzat az Ingatlant bérbeadás útján hasznosítja, az Ingatlan bérlője 2025. december 31.
napjáig tartó határozott idejű szerződéssel a MÓL Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű
Társaság.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest,
Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), cégjegyzékszám: 01-10-042418, adószám: 10893850-2-44,
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01) (a továbbiakban: FCSM Zrt.) képviseletében dr. Mohai
László ügyvéd az Ingatlanon történő vezetékjog alapítására vonatkozó kérelemmel kereste meg az
Önkormányzatot.

A megkeresés értelmében az Ingatlan alatt az FCSM Zrt. tulajdonában lévő és általa üzemeltetett, 1894ben

épült,

csatornái),

téglafalazatú,
valamint

125/135

1879-ben

szelvényű,

épült,

50/70

egyesített

rendszerű

szelvényű,

egyesített

közcsatorna
rendszerű

(továbbiakban
közcsatorna

(a

továbbiakban csatorna2) (a továbbiakban valamennyi csatorna együtt: csatornák) található.

A vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodás szerint az Önkormányzat az FCSM Zrt. tulajdonát
képező

csatornák

zavartalan,

folyamatos

üzemeltetése

céljából,

határozatlan

időre

szólóan

vezetékjogot biztosítana (alapítana) az FCSM Zrt. részére, a létrejövő megállapodás elválaszthatatlan
részét képező és a Budapest Főváros Kormányhivatala által 2021. december 28. napján záradékolt
változási vázrajzon (1. számú melléklet) bejelölt nyomvonalakon (Ideértve a biztonsági övezeteket is).
Az Önkormányzat a csatornák nyomvonalának és felszíni műtárgyainak hozzáférhetőségét mindenkor
biztosítaná.

Az Ingatlan jövőbeni hasznosításával kapcsolatban az FCSM Zrt. mint üzemeltető elvárásai, annak
érdekében, hogy az Ingatlanon végzett esetleges beavatkozások, beruházások ne akadályozzák a
csatornák üzemeltetését az alábbiak:
•

a csatornáknál védősávot kell biztosítani, a csatornáktengelyétől mindkét irányban a csatornái
esetében 410-410 cm, a csatornáz esetében 350-350 cm távolságban, melyen belül építmény,
fa,

vagy egyéb

tereptárgy,

mely a

nyomvonal

megközelíthetőségét,

végigjárhatóságát

akadályozza, nem kerülhet;
•

az egyes védősávok mentén teljes hosszában biztosítani szükséges egy min. 6 méter
magasságú, a védősáv szélességének megfelelő űrszelvényt, illetve a védősáv mentén a
védősáv szélességének megfelelően a terepszint alatt 5 méter mélységig nem kerülhet
semmilyen épület és műtárgy elhelyezésre;

•

a műtárgyakhoz, aknákhoz célgépekkel történő odahajtást biztosítani szükséges, burkolat
készítése esetén a burkolat szükséges teherbírása 11,51 tengelyterhelés;

•

az

Ingatlan területére,

illetve

a

csatornák fenntartási védőterületeire (védősávokra) a

mindenkori behajtást az FCSM Zrt. részére biztosítani kell.

Az FCSM Zrt. jogi képviselőjének, a MÓL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. bérlő képviselőjének, valamint a
Városüzemeltetési

és

Beruházási

Iroda, továbbá

a Vagyonhasznosítási

Irodái

munkatársainak

részvételével 2022. május 3. napján helyszíni szemle került megtartásra. A helyszíni szemle alapján
rögzítésre került, hogy az Ingatlanon megtalálható felépítmény - mely jelenleg benzinkútként üzemel több ponton nem teszi lehetővé a fenti előírások maradéktalan betartását. Az FCSM Zrt. vállalja, hogy
tudomásul veszi ezen meglévő állapotot, ugyanakkor az Önkormányzat vállalja, hogy ahol a fenti
szabályok maradéktalan betartása nem lehetséges, ott (i) a fennálló helyzetet nem változtatja meg
hátrányosabban, illetve (ii) a fenti szabályokat maximálisan betartja olyan mértékig, amilyen mértékig
lehetséges, továbbá (iii) ezen állapot tartós megváltoztatása esetén köteles a változtatást úgy elvégezni,
hogy az a továbbiakban már maradéktalanul megfeleljen a meghatározott fenti szabályoknak, így a
kivételi

szabályok

a

továbbiakban

nem

lesznek

alkalmazhatóak.

A

benzinkút

felépítmény

elhelyezkedésére vonatkozóan további, a helyszínről készített kiegészítő rajz került pontosításra,
elfogadásra a létrejövő megállapodás tartalmaként.

A MÓL Kiskereskedelmi Ingatlan

Kft.

bérlő

Budapesten,

2022. június 20.

napján kelt és az

Önkormányzat részére megküldött nyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel a FORMAP Kft. által 2021-80 munkaszám alatt készített és a

Budapest Főváros Kormányhivatala által 2021. december 28. napján záradékolt változási vázrajz és
terület-kimutatás szerinti elhelyezkedésű vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodást megkösse.

Az Önkormányzat a létrejövő megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását
(bejegyzési engedélyét) adja ahhoz, hogy az FCSM Zrt-t illető vezetékjog - vezetékjog alapítása jogcímen
- a FORMAP Kft. által 2021-80 munkaszám alatt készített és a Budapest Főváros Kormányhivatala által
2021. december 28. napján záradékolt változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti elhelyezkedésű,
az Ingatlan alatt húzódó csatornák és biztonsági övezetei - 581 m2 nagyságú - területére, az FCSM Zrt.
mint vezetékjog jogosultja javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az FCSM Zrt.
a meglévő közmű-hálózat mindenkori állagmegőrzési, illetve rekonstrukciós munkáit szükség esetén
elvégezze.

A vezetékjog alapításának ellenértékeként az FCSM Zrt. 10.000 Ft + ÁFA összeget kíván fizetni, amely
összeget a vezetékjog alapítására vonatkozó

megállapodás felek általi aláírását követően, az

Önkormányzat által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kíván kiegyenlíteni. Az
ellenérték összegének kialakításánál az FCSM Zrt. figyelemmel kíván lenni arra, hogy az Ingatlan alatt
1894-ben, illetve 1879-ban épültek meg a megállapodás tárgyát képező, az FCSM Zrt. tulajdonában
lévő és általa üzemeltetett csatornák. Az Ingatlant terhelő igénybevételi jogosultság a mai napig az
ingatlan-nyilvántartásban nem került feltüntetésre.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI.

30.)

Kt.

rendelet (a továbbiakban:

Vagyonrendelet)

10.

§

(2)

bekezdése értelmében az

önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon történő
hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci)
értékét a) ingatlan és ingó vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell
meghatározni.
Az Önkormányzat által megrendelt és a CITY-FORM 2000 KFT által 2022. augusztus 31. napján
elkészített szakvélemény alapján az Ingatlan forgalmi értéke 519.700.000.- Ft + ÁFA, az értékcsökkenés,
tehát a szolgalmi jog (vezetékjog) értéke 10.280.000.- Ft + ÁFA összegben került megállapításra.

A Vagyonrendelet 10. § (4) bekezdés alapján a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját az adott
vagyontárgy értékétől függően kell megállapítani, a 20. § (2)rendelkezése szerint az üzleti vagyonnak a
tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület
határoz.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár, a
kártalanítási összeg kompenzálja a vezetékjog alapításával az önkormányzati ingatlanban okozott
értékcsökkenést.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___ /2022. (____) önkormányzati határozata
a 1016 Budapest, Mészáros utca alatti, Budapest I. kerület, belterület 7619/7 helyrajzi számú
ingatlanon történő vezetékjog alapításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorláséról

szóló

16/1995.

(XI.

30.)

Kt.

rendelet (a

továbbiakban: Vagyonrendelet) 20. § (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva úgy
határoz,

hozzájárul
ahhoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a tulajdonában álló 1016 Budapest I. kerület
Mészáros utca „felülvizsgálat alatt" található, Budapest I. kerület, belterület 7619/7 helyrajzi számú,
1696 m1
2 3földterületű,
4
„kivett, beépített terület és benzinkút" elnevezésű ingatlanon (a továbbiakban:
Ingatlan) a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés:
FCSM Zrt, székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), cégjegyzékszám: 01-10
042418, adószám: 10893850-2-44, statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01) jogosulttal a jogosult
tulajdonában lévő és az Ingatlan alatt található csatornák zavartalan, folyamatos üzemeltetése céljából,
az FCSM Zrt. részére, határozatlan időre szólóan vezetékjogot biztosító (vezetékjog alapítására
vonatkozó) szerződést kössön a szerződés elválaszthatatlan részét képező, a Budapest Főváros
Kormányhivatala által 2021. december 28. napján záradékolt 2021-80 munkaszámú változási vézrajz
és terület-kimutatás, valamint a 2022. május 3. napján megtartott helyszíni szemle alapján az FCSM Zrt.
által készíttetett, a felépítmény elhelyezkedését szemléltető vázrajz szerint.

A határozatlan időre szóló vezetékjog alapításának ellenértéke, azaz a kártalanítás összege figyelemmel Vagyonrendelet 10. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezésekre és a CITYFORM 2000 KFT által 2022. augusztus 31. napján elkészített szakvélemény által megállapított
értékcsökkenés, tehát a szolgalmi jog (vezetékjog) értékére - 10.280.000.- Ft , azaz tízmilliókettőszáznyolcvanezer forint, amely összeget a vezetékjog alapítására vonatkozó szerződés felek általi
aláírásától számított 15 napon belül fizet meg az FCSM Zrt. jogosult az Önkormányzat részére.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a vezetékjog alapítására
vonatkozó szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Flatáridő: október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember „.... "

3.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet - Változási vázrajz
2. számú melléklet - A felépítmény (benzinkút) elhelyezkedését szemléltető vázrajz
3. számú melléklet - Vezetékjog alapítására vonatkozó szerződés
4. számú melléklet - Értékbecslési szakvélemény

FORMAP Kft.
1027 Budapest, Medve utca 19. II/2.
Tel.: 201 66 68, formap@formap.hu

Budapest, I. kér.
belterület
Adatszolgáltatás iktatószáma: 7206/4787/2021

Munka száma: 2021-80

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 7619/7 helyrajzi számú földrészletre vonatkozó vezeték jog bejegyzéséhez
M= 1:1000

1094501260002021

Aláírás:
A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.
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a 7619/7 hrsz.-ú fildriszieten lévő csatornák is a
hozzájuk tartozó biztonsági övezeteknek a
II. Jelű 581 rt/ területű részére a vezetékjog a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Bp, Asztalos S. út 4. -t illeti me
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Szolgalmi és egyéb jogok

Terület

Alrészlet

-

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig
hatályos.

Budapest 2021. 12. 09.

Kle&gky Ákos István

Készítő:

K/6Szky_Ákos_István

földmérő lg. szórna: 10124

Budapest, 2<j21. ..

\

Kiss István

1
Vezetékjog alapítására vonatkozó szerződés

amely létrejött egyrészről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,
törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 735649, adószám: 15735643-2-41, statisztikai azonosító jel:
15735643-8411-321-01, képviseli: [...]) mint tulajdonos és vezetékjogot alapító (továbbiakban
Tulajdonos) mint tulajdonos és vezetékjogot alapító (továbbiakban Tulajdonos),

másrészről
Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest,

Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), cégjegyzékszám: 01-10-042418, adószám: 10893850-2-44,
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01, képviseli: [...] és [...]) mint vezetékjog jogosultja (a
továbbiakban: FCSM Zrt.)
(a továbbiakban a Tulajdonos és az FCSM Zrt. együttesen: Felek) között, a mai napon, az alábbi
feltételek szerint.
1.

A Felek tényként rögzítik, hogy a Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonosa a Budapest, I. kerület,
belterület, 7619/7 hrsz-ú, természetben a tulajdoni lap szerint az 1016 Budapest, I. kerület,
Mészáros utca („felülvizsgálat alatt”) cím alatti, 1696 m2 alapterületű ingatlannak (továbbiakban
úgy is mint Ingatlan), amely alatt az FCSM Zrt. tulajdonában lévő és általa üzemeltetett, 1894ben épült, téglafalazatú, 125/135 szelvényű, egyesített rendszerű közcsatorna (továbbiakban
csatornái), valamint 1879-ben épült, 50/70 szelvényű, egyesített rendszerű közcsatorna (a
továbbiakban csatorna2) (a továbbiakban valamennyi csatorna együtt: csatornák) található.

2.

A Felek közös megállapodása alapján a Tulajdonos - az FCSM Zrt. tulajdonát képező csatornák
zavartalan, folyamatos üzemeltetése céljából - a mai nappal kezdődően, ezúton határozatlan
időre szólóan vezetékjogot biztosít (alapít) az FCSM Zrt. részére, a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező változási vázrajzon (1. számú melléklet) bejelölt
nyomvonalakon (ideértve a biztonsági övezeteket is). A Tulajdonos a csatornák nyomvonalának
és felszíni műtárgyainak hozzáférhetőségét mindenkor biztosítja.
Az Ingatlan jövőbeni hasznosításával kapcsolatban az FCSM Zrt. mint üzemeltető elvárásai,
annak érdekében, hogy az 1. pont szerinti ingatlanon végzett beavatkozások, beruházások ne
akadályozzák a csatornák üzemeltetését:
•
a csatornáknál védősávot kell biztosítani, a csatornák tengelyétől mindkét irányban a
csatornái esetében 410-410 cm, a csatorna2 esetében 350-350 cm távolságban, melyen
belül építmény, fa, vagy egyéb tereptárgy, mely a nyomvonal megközelíthetőségét,
végigjárhatóságát akadályozza, nem kerülhet;
•
az egyes védősávok mentén teljes hosszában biztosítani szükséges egy min. 6 méter
magasságú, a védősáv szélességének megfelelő űrszelvényt, illetve a védősáv mentén a
védősáv szélességének megfelelően a terepszint alatt 5 méter mélységig nem kerülhet
semmilyen épület és műtárgy elhelyezésre;
•
a műtárgyakhoz, aknákhoz célgépekkel történő odahajtást biztosítani szükséges, burkolat
készítése esetén a burkolat szükséges teherbírása 11,51 tengelyterhelés;
•
az Ingatlan területére, illetve a csatornák fenntartási védőterületeire (védősávokra) a
mindenkori behajtást az FCSM Zrt. részére biztosítani kell.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Tulajdonos/vezetékjog alapító

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
vezetékjog jogosultja

[...] ellenjegyző jogtanácsos/ügyvéd

dr. Mohai László ellenjegyző ügyvéd

2
Fentiekkel kapcsolatban a Felek rögzítik a következőket is: az Ingatlanon megtalálható
felépítmény - mely jelenleg benzinkútként üzemel, és amelynek elhelyezkedését a jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza - több ponton nem teszi lehetővé a jelen pontban
szabályozott fenti előírások maradéktalan betartását. Az FCSM Zrt. kijelenti, hogy tudomásul
veszi ezen meglevő állapotot, és Tulajdonos vállalja, hogy ahol a jelen pontban foglalt fenti
szabályok maradéktalan betartása nem lehetséges, ott (i) a fennálló helyzetet nem változtatja
meg hátrányosabban, illetve (ii) a jelen pontban foglalt fenti szabályokat maximálisan betartja
olyan mértékig, amilyen mértékig lehetséges, továbbá (iii) ezen állapot tartós megváltoztatása
esetén köteles a változtatást úgy elvégezni, hogy az a továbbiakban már maradéktalanul
megfeleljen a jelen pontban meghatározott fenti szabályoknak, így a kivételi szabályok a
továbbiakban nem lesznek alkalmazhatóak.
Felek rögzítik, hogy értelemszerűen nem irányadóak a fenti rendelkezések ott, ahol az Ingatlan
határa miatt nem lehetséges a fenti szabályok betartása, ide nem értve azt a helyzetet, ha az
érintett szomszédos ingatlan tulajdonosa is a Tulajdonos.
3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a vezetékjog alapítása 10.280.000.- Ft , azaz tízmilliókettőszáznyolcvanezer forint összeg fejében történik, mely ellenértéket az FCSM Zrt. a 1.
pontban megjelölt ingatlan tulajdonosának fizeti meg. A fenti összeg kialakításánál a Felek
figyelembe vették, hogy az 1. pontban írt ingatlan alatt 1894-ben, illetve 1879-ban épültek meg
a szerződés tárgyát képező, az FCSM Zrt. tulajdonában lévő és általa üzemeltetett csatornák.
Az 1. pontban megjelölt ingatlant terhelő, fentiekkel kapcsolatos igénybevételi jogosultság
ezidáig az ingatlan-nyilvántartásban nem került feltüntetésre. Felek megállapodnak, hogy az 1.
pontban megjelölt ingatlannak a jelen megállapodás megkötéséig a csatornák folytán, illetve
azokkal összefüggésben már eszközölt, illetve a jövőben eszközölt minden használata,
igénybevétele miatt (így különösen a csatornák/biztonsági övezetek Ingatlanon való létének
tényével, illetve elhelyezkedésével, az Ingatlan esetleges karbantartás matti igénybevételével,
illetve a vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatban) a Tulajdonos a
továbbiakban - a jelen 3. pontban megjelölt vezetékjog alapítás ellenértéke megfizetése
kivételével - semmilyen további igénnyel, követeléssel, semmilyen címen (így különösen
kártérítési, kártalanítási igénnyel) nem élhet, Felek az esetleges értékaránytalanságból eredő
megtámadás jogát kizárják. A vezetékjog automatikusan megszűnik, amennyiben az FCSM Zrt.
az Ingatlan alatt húzódó csatornákat bármilyen okból véglegesen megszünteti.
Az FCSM Zrt. vállalja, hogy a 3. pontban írt összeget a jelen szerződés aláírását követően, a
Tulajdonos által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti.

4.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy az 1. pontban körülírt ingatlant az alábbi terhek terhelik:
-

5.

141718/2/2010/10.06.30 számon vezetékjog 26 m2 területre (jogosult: ELMÜ
Kft.)
48132/1/2011/11.02.04 számon használat joga a földrészleten áthúzódó
kizárólagos használatára (jogosult: MÁV Zrt.)
127566/1/2012/11.08.29 számon vezetékjog 48 m2 területre (jogosult: ELMŰ
Kft.)
190993/2/2012/12.11.16 számon vezetékjog 2 m2 területre (jogosult: ELMŰ
Kft.)

Hálózati
vezeték
Hálózati
Hálózati

A Tulajdonos kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan a 4. pontban írtakat leszámítva per
, teher- és igénymentes, más személynek vagy szervnek nincs olyan igénye vagy jogosítványa,
amely a vezetékjog alapítását bármilyen formában gátolná, vagy akadályozná.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tulajdonos/vezetékjog alapító

vezetékjog jogosultja

[...] ellenjegyző jogtanácsos/ügyvéd

dr. Mohai László ellenjegyző ügyvéd

3
6.

A Tulajdonos a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását
(bejegyzési engedélyét) adja ahhoz, hogy az FCSM Zrt-t illető vezetékjog - vezetékjog alapítása
jogcímen - a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező, a FORMAP Kft. által
2021-80 munkaszám alatt készített és a földhivatal által 2021. december 28.. napján záradékolt
változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti elhelyezkedésű, az 1. pontban megjelölt ingatlan
alatt húzódó csatornák és biztonsági övezetei - azaz a II. jelű 581 m2 nagyságú - területére, az
FCSM Zrt. mint vezetékjog jogosultja javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

7.

A Tulajdonos ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az FCSM
Zrt. a meglévő közmű-hálózat mindenkori állagmegőrzési, illetve rekonstrukciós munkáit
szükség esetén elvégezze.

8.

A Felek kijelentik, hogy szerződéskötési jogukban korlátozva nincsenek. Tulajdonos kijelenti,
hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzat, míg az FCSM Zrt. kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

9.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést szerkesztette és az FCSM Zrt részéről ellenjegyezte dr.
Mohai László (Mohai Ügyvédi Iroda - 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.), akit Felek
meghatalmaznak a vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban
történő képviseletre, melyet dr. Mohai László jelen szerződés ellenjegyzésével elfogad.

10.

Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos részéről a szerződést [...]([...]) ellenjegyzi.

11.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó egyéb
jogszabályok az irányadók.

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Melléklet:
1. sz. melléklet: a FORMAP Kft. által 2021-80 munkaszám alatt készített és a földhivatal által 2021.
december 28. napján záradékolt változási vázrajz és terület-kimutatás
2. sz. melléklet: [...jfelépítmény (benzinkút) elhelyezkedését szemléltető vázrajz

Kelt: [...], 2022. év........ hó.........nap

Kelt: Budapest, 2022. év........ hó.........nap

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tulajdonos/vezetékjog alapító
képviseletében: [...]

vezetékjog jogosultja
képviseletében: [...] és [...]

Ellenjegyzem: [...], 2022. év........ hó.........nap

[...]
KASZ: [...]

Ellenjegyzőm: Budapest, 2022. év.......... hó
nap

'

dr. Mohai László ügyvéd
KASZ: 36065501
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Tulajdonos/vezetékjog alapító

vezetékjog jogosultja

[...] ellenjegyző jogtanácsos/ügyvéd

dr. Mohai László ellenjegyző ügyvéd
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Budapest I. Kerületi Budavári Önkormányzat

Megbízó neve:
Ingatlan címe:
Természetben:
Hrsz:

1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
1016 Budapest I. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.
7619/7

Ingatlan típusa:

Természetben:

Kivett beépített terület és
benzinkút

benzinkút

Értékelés típusa:
Forgalmi érték megállapítása a Budapest I. Kerületi Budavári Önkormányzat részére.

Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:

Tulajdonjog

F

Jelenlegi készültsége:

1

/

r 1

100%

Telek területe:

1696 mz

Telekrész területe:

1696 m2
193 m2

Felépítmény redukált területe:
Helyszíni szemle dátuma:
Értékelés határnapja:
Értékelés érvényessége:

2022.08.31
2022.08.31
2023.02.27

Szakvéleményt készítette:

Veres Balázs

(180 nap)

Értékelés összesített eredménye:
Piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi érték
564 200 000

Ft

475 100 000

Ft

Ellenőrző módszer

567 400 000

Ft

Összesített érték:

519 700 000

Fő módszer

Hozam alapú érték
Fő módszer

Költség alapú érték

azaz

Ötszáztizenkilencmillió-Hétszázezer

rfl____ ^

Forint

Értékcsökkenés, vagyis a szolgalmi jog értékének összesítése
Vezetékjog értéke (paici alapú(forgalmi) értékből)

10 280 000

Ft

azaz
Tízmillió-Kétszáznyolcvanezer
Forint
A forgalmi érték egy becsült érték, mely ideális esetben a tisztességes piaci érték, azaz "az a becsült összeg, amelyen
várható, hogy az értékelt vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél
kényszertől mentesen jár el, és a felek tisztában vannak az összes vonatkozó ténnyel, a jogegyenlőség alapján."

A megállapított értékek nem tartalmazzák az ÁFA-t!
City-form 2000 Kft.

Budapest, 2022.08.31

8:.. Patkíslorti'úi 2W-

ADn^wi 123DOWAI

Készítette:

Ellenőrizte:

ÜB lOTOiíSJ-APT”

//-i

Veres Balázs

Del’ Medico Rossinelli Andrea

ingatlanvagyon értékelő

Ügyvezető
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Összegzés

Vizsgálatunk

tárgya

Budapest

I.

kerületében

található

a

Mészáros

utca-Győző

utca

kereszteződésénél. Környezetében irodaházak, lakóházak, kereskedelmi egységek találhatók.
Személygépjárművei

könnyedén

megközelíthető,

mindvégig

aszfalton

úton

keresztül.

Tömegközlekedés (BKK 105, 178-as jelű autóbusz) 100m-en belül, a Mészáros utcában.
A „kivett beépített terület és benzinkút” megnevezésű ingatlan tulajdonosa a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányaddal. Az ingatlan természetbeni hasznosítása benzinkút,
mely 1696m2 térmértékű, sík felszínű, szabálytalan alakú, kerítetlen telek, melyen egy földszintes
MÓL üzemanyagtöltő állomás található. Közművek közül a vezetékes víz, csatorna, gáz és
elektromos áram van bevezetve. Az ingatlan a hatályos szabályozás szerint KL-KT jelű, ami nem
beépíthető terület.
A shop épülete az 1990-es évek végén épült, hagyományos módon és szerkezetekkel, földszintes
kialakítással. Az épületben shop, kiszolgáló és szociális helyiségek, valamint gépi autómosó kerültek
kialakításra. A fűtés központilag gázkazánnal biztosított, radiátoros hőleadással, a melegvíz
villanybojler által biztosított. Összbenyomás jó-átlagos.
A cca. 291 m2-es előtető alatt 2 db kútoszlop áll rendelkezésre, összesen 16 kútfejjel. Telken továbbá
még egy kútoszlop található 5db kútfejjel melyből egy nagy teljesítményű. Az üzemanyag tárolására
3 db osztott (60m3) földalatti kettősfalú szabványosított tartály van beépítve. A benzinkút továbbá
rendelkezik elektromos töltővel és gépi autómosóval.
A Megbízó bevételekre vonatkozó információkat nem bocsátott rendelkezésünkre, a forgalmazott
üzemanyag mennyisége, az árrések és költséghányadok korábbi tapasztalatainkon és egyéb piaci
szereplők információin alapulnak. A lokáció és jelenlegi bérlő brand (MOL) alapján az éves átlagos
üzemanyag forgalmat 4,5 millió literre feltételezzük. A shop bevétel korábbi tapasztalatok alapján
átlagosan 30%-ra tehető. A gépi autómosóból származó bevételt a forgalom 15%-val kalkuláljuk.
Kapott változási vázrajz alapján feljegyzésre kerülő (csatorna) vezetékjog a telek 581 m2 -es területét
érinti (biztonsági övezet). A vezeték részben a teleken belül, részben telek szélén halad, épületet
nem érint.
A továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által is elfogadott módszertan alapján
határozzuk meg a vezetékjog miatt kialakult értékcsökkenéssel összefüggő kártalanítás összegét.
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Korlátozó feltételek:
>

A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, térképmásolat) alapján az ingatlan beazonosítható, az
ingatlan jogi rendezettségét feltételezzük, az ingatlan-nyilvántartás adatait tekintjük irányadónak.

>

Az általunk megállapított értékek az ingatlan funkcionális működéséhez elengedhetetlenül
szükséges eszközök és berendezések értékét is tartalmazzák.

>

Az értékesített üzemanyag mennyiségre, a bevételekre és költséghányadokra vonatkozó adatok
korábbi tapasztalatainkon és egyéb piaci szereplők információin alapulnak. Ebből adódóan a
megállapított érték az átlagos becslési bizonytalanságot meghaladja. A megállapított értékek
feltétele, hogy az általunk feltételezett bevételek és költségek megegyezzenek a valós adatokkal.

>

A megállapított értékek per-, teher-, valamint igénymentes jogilag és ingatlan nyilvántartásban is
szabályozott ingatlanokra vonatkoznak.

>

Ezen értéktanúsítványban szereplő értékek hatályossága a jelen vizsgált ingatlan(ok) esetében
180 napig érvényes, azzal a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez
idő alatt nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági, hatósági, fizikai környezetében
lényeges változás nem történik. Az érvényességi időn túl a hatályossági kiterjesztésének
igényekor azt felül kell vizsgálni, illetve aktualizálni kell.

>

Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj
nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai,
szakértő mindentől függetlenül állapította meg fenti értéket.

>

Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok
szerint kerültek megállapításra, azokat csak a részletes értékbecslésben szereplő feltételek
korlátozzák.
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Előzmény

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.) megbízta a City-Form 2000 Kft-t (1037 Budapest, Farkastorki út 25/C.) a 1016 Budapest I. kér.
Mészáros u. 7619/7 hrsz. (HRSZ:7619/7) szám alatti kivett beépített terület és benzinkút
megnevezésű ingatlan értékelésével.

3.

Szakértői szemle

a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk áttanulmányozása után helyszíni szakértői szemlét
és az ezzel összefüggő környezettanulmányt tartottunk, a vagyonértékeléshez szükséges
paraméterek rögzítése és ellenőrzése céljából.
Helyszíni szemlén a megbízó nem vett részt.
Helyszíni szemle időpontja: 2022.08.31.
A szakértői szemle során:
> bejártuk az ingatlant, megtekintettük az épületet, a helyiségeket, megállapítottuk és
rögzítettük műszaki állapotukat
> szükség szerinti méréseket végeztünk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok
ellenőrzése céljából
> tanulmányoztuk az ingatlan környezetét
> fényképfelvételeket készítettünk, melyek a mellékletben megtalálhatók
Az értékelés folyamán felhasznált, az in atlannal kapcsolatos dokumentumok és más adatok:
> Tulajdoni lap másolat
> Alaprajzok
> Fotók
> Változási vázrajz

4.

Az értékelés módszertani alapjai feltételei

Az értékelés során megvizsgáltuk az ingatlan elhelyezkedését, környezetét, ingatlan-nyilvántartási
adatait, fizikai állapotát, a felépítmények megjelenését,

műszaki, szerkezeti részleteit (az

épületszerkezetek, felhasznált anyagok, az épület gépészeti rendszere), műszaki állapotát, stb.
Mindezek hozzásegítettek a vizsgált eszközök használhatósági, eladhatósági jellemzőinek
megismeréséhez,

amelyek segítségével

meghatározható

az

ingatlanpiaci

helyzete,

illetve

becsülhető az ingatlan keresettsége, vevő szempontjából értékes tulajdonságai. A következőkben
ezen információkat ismertetjük.
Az értékelésnél alkalmazott módszerek, alapelvek
Egy eszköz értékelésére három általánosan elfogadott értékelési módszer alkalmazható:
♦ piaci érték alapú értékelések, mint
0

hozadéki értékelés

0

forgalmi (összehasonlító) értékelés

♦ költségalapú értékelés
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az eszköz jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében

felmerülő költségeinek különbségéből vezeti le annak értékét. Az értékelés során az eszköz
jövedelemtermelő

képességét

vizsgáljuk,

azaz

a

jövőben

várhatóan

képződő,

szabad

rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az eszköznek, mint
üzleti befektetésnek az értékét. Ebben a modellben a képződő összes, szabadon felhasználható
pénzmennyiség alatt azt az évente képződő készpénzmennyiséget értjük, mely az adózás előtt
fennmaradó eredmény és az amortizáció összegéből a szükséges beruházásokat levonva, a
tulajdonosok számára fennmarad.
A költségalapú értékelés megközelítésének lényege, hogy a körültekintő vásárló nem fizet többet
a

vagyontárgyért,

mint egy

olyan

helyettesítő

vagyontárgy

előállítási

költsége,

melynek

hasznossága megegyezik a kérdéses vagyontárgy hasznosságával. Az értékelés során az eszköz
újraelőállítási költségéből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból
származó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi
értékelésen alapuló értékét.
Az újraelőállítási költség a hasonló vagyontárgy előállításának, vagy felépítésének költsége, folyó
áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési és gyártási szabványok, tervek, elrendezés, valamint
munkaerő alkalmazásával. Ez a módszer általában az új építésű, vagy különleges célú eszközök
értékeléséhez szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket.
A forgalmi értékelés már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az értékelés során a piacon a közelmúltban
eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés
tárgyát képező vagyontárggyal. Az összehasonlítás során a következő, a piacot meghatározó
tényezőket vesszük figyelembe:
>

a kereslet és kínálat vizsgálatakor áttekintjük a potenciális felhasználók jellemzőit (számuk,
vásárlóerejük, ízlésük, preferenciájuk, stb.), illetve azokra az eszközökre összpontosítunk,
melyek eladatlanok, vagy üresek, illetve melyek építési, tervezési, vagy beruházási fázisban
vannak, hiszen bármely elem változása ezek közül a vizsgált eszköz árának változását
okozhatja,

>

a helyettesítés elvének alkalmazásakor azt az árat keressük, melyet egy hasonlóan

>

az egyensúly vizsgálatakor egyrészt a keresleti és kínálati piac egyensúlyát vizsgáljuk,

hasznosítható helyettesítő eszközért fizetnének a vásárlók,
másrészt az eszközök egymáshoz való viszonyát (pl. egy adott földterülethez tartozó épületek,
az elhelyezkedéshez kapcsolódó kényelmi szolgáltatások, a fő tevékenységhez szükséges
berendezések száma, kiszolgáló eszközök, stb.),
>

a külső hatások számszerűsítésekor figyelembe kell venni a gazdasági fellendülés, vagy a
gazdasági

depresszió

hatását,

a

várható

kilátásokat,

a

területi

elhelyezkedést,

az

önkormányzati szabályozásokat, stb.
Földterület, valamint beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a forgalmi
értékelés

adja

a

legpontosabb

értéket.

Ekkor

bizonyos

fejlesztési

körzetben

végzünk

összehasonlításokat, amelyek közös elemeket és hasonló piaci lehetőségeket tartalmaznak.
Közvetlen

összehasonlításra

alkalmas adatok hiányában egyéb vagyontárgyakat veszünk

figyelembe, illetve vizsgáljuk az ország hasonló területeinek ingatlanpiacát.

Esetünkben a forgalmi és hozadéki értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert,
mivel az értékelés céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott
értéket a költségalapú értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési
lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes
megtekintés és egyéb vonatkozó adatok kivizsgálása alapján.
Az érték-megállapítás során az értéket felbecsüljük. Az érték-megállapítás egy hivatalos
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következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Javaslatot
nem tartalmaz, illetve nem tér ki teendőkre, csupán az értékről ad véleményt.
Az értékmegállapító személy nem határozza meg az értéket, azt a piac erői determinálják.
Az értékmegállapító becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal
kapcsolatos egyéb adatok alapján.
Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi hatások
következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania, mérnie és
elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.
Az értéket általában négy, egymással összefüggő gazdasági tényező teremti meg, mégpedig a
hasznosság, a szűkösség, a megszerzés vágya, valamint a tényleges vásárlóerő.
E négy tényező kölcsönös kapcsolata kihatással van a kereslet-kínálat egyensúlyára, és
mindegyike szükséges ahhoz, hogy az adott eszköznek értéke legyen.
Az érték-megállapítás célja legtöbbször az, hogy következtessen a tisztességes piaci értékre. Az
alapdefiníció, illetve a klasszikus hagyomány szerint:
‘A tisztességes

piaci érték

az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az értékelt vagyontárgy

egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől
mentesen járt el, és mindkét fél kellőképpen tudatában van az összes vonatkozó ténynek, a
jogegyenlőség alapján.’

A fentiek, valamint az EVS 2016 alapján a piaci érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy
vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:
>

az eladó hajlandó az eladásra,

>

a tárgyalás időszakában az érték nem változik,

>

a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik,

>

átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére, nem kerül sor.

Az értékelés során a Megbízó által kijelölt ingatlan értékelésére került sor a jelenleg ismert
piaci értékek figyelembevételével, tényleges helyszíni műszaki szemlén alapuló becsléssel
és számviteli módszerekkel, melynek során normál piaci értéket határoztunk meg.
A vagyonértékelésnél elsősorban a piac értékítéletét vettük figyelembe, melyhez egyrészről
korábbi tapasztalatainkból, másrészről az ingatlan.com adataiból, illetve különböző értékesítési és
értékesíthetőségi információkból jutottunk.
Vizsgáltuk a megfelelő piaci területeket, összegyűjtöttük a vonatkozó adatokat, kiválasztottuk a
megfelelő vizsgálati technikákat,

és

az ismereteink, tapasztalataink, valamint a szakmai

ítélőképességünk alapján oldottuk meg az értékelési problémát.
Az

értékelésnél

nagyban

támaszkodtunk

a

Megbízó

szakembereitől

kapott

adatokra,

információkra, azok helytállóságát legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint leellenőriztük.
Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapothoz tartozó értéket
állapítottunk meg. Munkánk során figyelembe vettük a vagyonértékelésre vonatkozó általános
szabályokat, előírásokat, különös tekintettel a többször módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM
rendeletre, mely a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szól.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő
Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.
A következőkben az eoves vagyonelemekkel kapcsolatos elveket, általános szempontokat írjuk le:

Szakvélemény
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Eszközök forgalmi értékelése
Az ingatlan a földterület a maga fizikai mivoltában és a földhöz kapcsolódó tartozékok, azaz
épületek, építmények. Az ingatlan elmozdíthatatlan és kézzelfogható. Az ingatlan vagyon a fizikai
értelemben vett ingatlan tulajdonával vele járó minden érdekeltséget, hasznot és jogot illetve
kötelezettséget magában foglal.
A földérték gazdasági fogalom. A föld meghatározó jellemzői geográfiai, jogi, szociológiai, valamint
közgazdasági szempontból vizsgálhatók, azaz
>

minden körülhatárolt földterületet elhelyezkedése és anyagi összetétele egyedivé tesz,

>

a föld fizikai szempontból mozdulatlan,

>

a föld maradandó, azaz a tartós javak közé tartozik,

>

a rendelkezésre álló földállomány véges,

>

a föld az emberek számára hasznos.

A földterület más tudományágban megfogalmazott sajátosságai azért fontosak az ingatlanértékelés
szempontjából, mert az ingatlanpiacon a szereplők úgy viselkednek, hogy reagálnak ezekre a
sajátosságokra, illetve gyakran ezek vezérelik, vagy korlátozzák őket.
Az ingatlan becsült értékének meghatározásánál összehasonlító módszert alkalmaztunk. Ez abból
áll, hogy tényleges forgalmi értékek alapján a specifikus tényezőket figyelembe véve (területi
elhelyezkedés, fekvés, közlekedés, közművesítettség stb.) 1 m2 területre (beépített ingatlan
esetében a felépítmények hasznos területére, földterület esetében a tulajdoni lap szerinti területre)
vonatkoztatott alapértéket határoztunk meg úgy, hogy figyelembe vettük a telek beépítettségének
mértékét is. A fajlagos becsült érték kialakításánál figyelembe vettük az ingatlan környezetében
felkutatható ingatlanpiaci adatokat, az ilyen jellegű ingatlanok iránti jelenlegi keresletet, a
jelenlegitől eltérő hasznosítás lehetőségeit, a közművekkel való ellátottságát, a közellátottság
színvonalát, a terület építési övezeti besorolását. Vizsgáltuk továbbá a földterület növényzeti
viszonyait, azok gondozottságát.
A földterülettel

kapcsolatos jogi

szempontokat -mint a

tulajdonviszonyok rendezettsége,

kapcsolódó jogok, az értékesíthetőség jogi vizsgálata- csak a tulajdoni lapon szereplő esetleges
bejegyzések erejéig vizsgáltuk,

és esetlegesen e jelentés ingatlan nyilvántartási oldalán

szerepeltettük. Az így kapott becsült értéket megosztottuk a telek és a rajta elhelyezkedő
felépítmények között, így meghatározva a telek és a felépítmények önálló értékét a teljes becsült
értéken belül.

A telek értékét a hasonló adottságú, üres földterületek összehasonlító adatai alapján határoztuk
meg, a beépítettség mértékének figyelembe vételével. Az így meghatározott érték tartalmazza a
telekhez kapcsolódó közművek, külön nem számított térburkolatok, telek rendezés értékét is.
A felépítmények esetében a megosztást a főbb műszaki adatok alapján a forgalomképesség
mérlegelésével alakítottuk ki, amelyet a lehetséges esetekben szintén összehasonlító módszerrel
ellenőriztünk. Az érték kialakításánál a felépítmény funkcióján kívül a műszaki állapotát,
közművekkel való ellátottságát, valamint a hasonló jellegű létesítmények iránti jelenlegi keresletet
is figyelembe vettük.
Az ingatlan esetében a következő főbb érték-meghatározó tényezőket vizsgáltuk:
Az épület: - életkora,
- építési módja, az elvégzett kivitelezési és szakipari munkák tartalma, színvonala,
esetleges hiányosságai,
- kialakítása, helyiségek száma és elhelyezkedése,
- alapterülete és komfortfokozata,
- kihasználtsága, illetve rendeltetésszerű használata,
- esetleges felújítások időpontja és műszaki tartalma,
- karbantartottsága stb.

Szakvélemény

1016 Budapest I. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

5.

cityform@cityform.hu

41/11
tel.: 242-22-29

Ingatlan nyilvántartási adatok

Cím:
Elhelyezkedés:
HRSZ:

1016 Budapest I. kér. Mészáros utca
belterület
7619/7

I. rész
Megnevezés:
Terület:

Kivett beépített terület és benzinkút
1696 m2

II. rész
Tulajdoni hányad:
Jogállás:
Jogosult neve:

1/1
Tulajdonos
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

III. rész
bejegyzés:

fellebbezés miatt a megosztás visszaállítva

bejegyzés:

a T-6638 ttsz térrajz alapján a b, vei jelölt 1115 m2 terület a
7544 hrsz ingatlanból, az a., -val jelölt 110m2 terület a 7573
hrsz ingatlanból hozzájegyezve, majd megosztva 7619/7-8 hrsz
ingatlanokra.

Bejegyzés:
Jogosult neve:
Cím:
Bejegyzés:

Vezetékjog 26 m2 területre
ELMŰ HÁLÓZATI KFT.
1132 BUDAPEST Váci út 72-74.
Használat joga a földrészleten áthúzódó vezeték kizárólagos
használatára, név- és székhelyváltozás a 111/6 sorszám alatti
bejegyzés rangsorában

Jogosult neve:
Cím:
Önálló szöv. bejegyzés:

Bejegyzés:
Jogosult neve:
Cím:

Bejegyzés:
Jogosult neve:
Cím:

Szakvélemény

MÁV ZRT
1087 Budapest Vili. kér. Könyves Kálmán körút 54-60.
területváltozás

Vezetékjog 48 m2 területre
ELMŰ HÁLÓZATI KFT.
1132 BUDAPEST Váci út 72-74.

Vezetékjog 2 m2 területre
ELMŰ HÁLÓZATI KFT.
1132 BUDAPEST Váci út 72-74.
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Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt nem hiteles tulajdoni
lapok birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.

5.1.
>

Ingatlan-nyilvántartási és jogi megjegyzések:

A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, térképmásolat) alapján az ingatlan beazonosítható, az
ingatlan jogi rendezettségét feltételezzük, az ingatlan-nyilvántartás adatait tekintjük irányadónak.
Az értékelésbe vont ingatlanrész a mellékelt korábbi bérleti szerződés alapján jól behatárolható.

>

térképmásolat nem áll rendelkezésünkre, változási vázrajz és e-közmű térkép alapján
beazonosítható.

Szakvélemény
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Az ingatlan általános jellemzői

Település neve:

Budapest I. kerület
Népesség: 25 172 fő

Település leírása:
.

(/
f
$

Terület: 3,41 km2

Budapest

I.

kerülete

Budapesten a Duna jobb partján,
Budán fekvő kerület. Északon

u
- udapestf. kerülete
1

Budapest II. kerülete, nyugaton a
XII. kerület, délen a XI. kerület,
míg keleten a Duna által az V.
kerület határolja.

A
Várnegyed
Budapest
I
kerületében,
a
Várhegyen
található. A városrész határa a
várfal, ami teljesen körbeveszi.
1987 óta az UNESCO Világörökség listáján Budai Várnegyed
néven szerepel. Területén számos középkori eredetű műemlék,
valamint 17-18. századbeli lakóházak és középületek található.
A Budai Várnegyed három fő része a Budavári Palota, a Szent
György tér és a történelmi lakónegyed.
A Szentháromság tér Budapest egyik legrégebbi és legszebb
tere. Az 1. kerületben, a Várnegyedben található.
A Mátyás-templom, avagy Nagyboldogasszony-templom körüli
tér a várnegyed központját alkotja. A mai tágas tér helyén a
középkorban még házcsoport állt, utcákkal és sikátorokkal
átszőve. Az 1686. évi ostromban a téren lévő épületek nagy
részét lerombolták és a romos házakat már nem építették újra.
így alakult ki a mai tér. A tér közepére a városi tanács egy
Szentháromság-oszlopot állíttatott fel, hogy emlékeztesse és
megvédje a lakosságot a pestisjárványtól.

Később ennek

helyére került a Szentháromság-szobor.

Településen belüli
elhelyezkedése:

kereszteződésénél, Krisztinaváros kerületrészen.

Környezete:

Környezetében üzleti és kereskedelmi-szolgáltató ingatlanok,

Budapest 1. kerületében található a Mészáros utca-Győző utca

valamint társasházak találhatók.

Megközelíthetősége:

Központi

elhelyezkedéséből

adódóan

könnyedén

megközelíthető, a Krisztina út-Mészáros utca útvonalon.

Tömegközlekedési eszközök:

BKK megálló

Utca burkolata:
Infrastruktúra:
Értékbefolyásoló környezeti

Aszfalt

lOOm-en

belül elérhető.

(105,

178-as jelű

autóbuszok).
Teljeskörű
Elhelyezkedés, megközelíthetőség

tényezők:

Szakvélemény
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Az ingatlan településen belüli elhelyezkedését az alábbi térképrészlet szemlélteti:
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6.1.

y

Telek általános jellemzői

A „kivett beépített terület és benzinkút” megnevezésű ingatlan tulajdonosa a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányaddal. Az ingatlanrész természetbeni hasznosítása
benzinkút, mely 1696m2 térmértékű, sík felszínű, szabálytalan alakú, kerítetlen telek, melyen egy
földszintes MÓL üzemanyagtöltő állomás található. Közművek közül a vezetékes víz, csatorna, gáz
és elektromos áram van bevezetve.

Domborzat, lejtés, tájolás:

DNy/ÉK-i hossztengely, sík

Telek alakja:
Épület elhelyezkedése a telken:

Szabálytalan

Jelenlegi beépítettsége: %
Kerítettség:

-15% (előtető nélkül)

Növényzet, ha van:
Jelenlegi hasznosítás:
Parkolás:

Szakvélemény

Szabadon álló

ButiavaT PalO'd
Vi-^tSiürÖ

I

kerítetlen

Füvesített, fákkal beültetett, jelentős (-90%) burkolt felület
3 kútoszlopos MÓL benzinkút, gépi autómosóval,
elektromos töltési lehetőségekkel
az ingatlan területén
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Közművek:
Víz

Van, fogyasztása egyedileg mérhető.

Villany

Van, fogyasztása egyedileg mérhető.

Gáz

Van, fogyasztása egyedileg mérhető.

Csatorna

Van, elszámolás vízfogyasztás alapján

Övezeti besorolás
Az ingatlan a hatályos szabályozás szerint KL-KT jelű, közlekedési területen fekszik, ami beépítésre
nem szánt terület.
Szabályozás2

< J

A beépítésre nem sráni területek az alábbiak:
a)
Közlekedési területek {KL jelű keretövezetek), amelyek az alábbi helyi övezetekre vannak
felosztva
1

ki -KI

2

euyéb. keretövezetbe nem sorolt közlekedési terület
(az övezeti terven jel nélkül, egységesen fehér színnel jelölve).

Szakvélemény

kri( :m r.Ttbr-.or^lt kO/l-.ki .

terület.
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Elrendezési vázrajz

JELMAGYARÁZAT

TERÜLETEK

ignipius Cégcsoport
Ignipius Bt.

MÓL Magyar Olajés Gázipari Nyit
H-1117 BoOapwrt
OM6bW hutUOnhtHTOKfrkB u 18

MÓL Nyrt. 11012 sz. töltőállomása
1016 Budapest, Mészáros u. 19
Létesítmény elrendezési vázlalrajz
EZ A LÉTESÍTMÉNY ELRENDEZESD VAZIATRAJZ NEM ALKALMAS KIMÉRÉSRE
■’ONTOS MÉRETVÉTgLRS tAjOUSWA. KjMRÓLAO EBK CÉLOKRA KÉSZOLT'

MOL-11012-0001

Szakvélemény
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Épület általános jellemzői

Alapozás

sávalap

Teherhordó szerkezet

tégla falazat

Födémszerkezet

vb. födém

Tetőszerkezet, héjalás

vb. födém, lágy fedéssel

Homlokzat

szigetelt, vakolt homlokzatok

Nyílászárók

alumínuim/műanyag szerkezetű, hőszigetelő biztonsági üvegezéssel
ellátott portálok, shop bejárata automata ajtó. Egyéb külső térből nyíló
helyiségek esetében fém/acélszerkezetes ajtók,

Belső burkolat

jellemzően

egyedi

dizájnú

felületképzés,

burkolatok,

vizes

helyiségekben kerámia burkolat

Padozat

jellemzően kerámia/gres lap burkolat

Fűtés, melegvíz

fűtés központilag gázkazánnal biztosított, radiátoros hőleadással, a
melegvíz villanybojler által biztosított.

Világítás

szabványos világítótestek korszerű izzókkal

Szellőzés, klíma
Egyéb berendezések

természetes/gépi szellőzés

Helyiségek:
Épület leírása, műszaki
állapot:

egyedi franchise rendszer szerinti
helyiségek elrendezését és kapcsolatát a csatolt vázrajz ábrázolja.

Az értékelt ingatlan műszakilag és esztétikailag átlagos-jó
állapotú benzinkút, aminek shop részét a közelmúltban
felújították. Falak festettek, vizes helyiségekben csempével burkoltak.
Belmagasság 2,7-3,1m közt.
ingatlant.___________

MÓL által hasznosított/üzemeltetett
__________________
____

A cca. 291 m2-es előtető alatt 2 db kútoszlop áll rendelkezésre,
összesen

16 kútfejjel. Teleken továbbá

még egy kútoszlop

található 5db kútfejjel melyből egy nagy teljesítményű. Az
üzemanyag tárolására 3 db osztott (60m3) földalatti kettősfalú
szabványosított tartály

van

beépítve.

A

benzinkút

továbbá

rendelkezik elektromos töltővel és gépi autómosóval.

Szakvélemény
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Területkimutatás
TERÜLETKIMUTATÁS

Megnevezés
szint
wc-mosdó
földszint
hulladéktároló
földszint
gépház
földszint
autómosó
földszint
kazánház
földszint
személy, ölt.
földszint
személy. Wc
földszint
shop
földszint
földszint
közlekedő
iroda
földszint
shopraktár
földszint
olaj raktár
földszint
Összesen:

K=1
K=2

7.

Nettó terület
5,90
6,20
12,20
56,10
8,70
11,70
7,80
45,00
11,60
9,30
9,30
9,30
193,1

helyiségcsoport
megnevezése
shop épület
autómosó ép. Rész
összesen:

Hasznos terület
5,90
6,20
f
12,20
'
56,10
r
8,70
f
11,70
f
7,80
f
45,00
11,60
9,30
9,30
9,30
193,1

Nettó terület Hasznos terület
m2
112,7
112,7
80,4
80,4
193,1
193,1

Állapot
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
redukáló
tényező
1,0
1,0

K*
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Megjegyzés

redukált terület
rv,2
m
112,7
80,4
193

Hasznosítás

Aktuális hasznosítás:
Az ingatlan bevezetett benzinkút, stabil bevétellel. Véleményünk szerint a jelenlegi a legjobb
hasznosítása a jelenlegi funkció.

Alternatív használat:
Az ingatlan jelenlegi kiépítésében alapvetően a jelenlegi funkcióra alkalmas, alternatív használatra
nem igazán alkalmas.
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Értékbefolyásoló tényezők

Az ingatlan értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit SWOT elemzés keretein belül vizsgáltuk, melynek
során az adott eszközt értékeltük a jellemző erősségek (Strengths), gyengeségek (Weaknesses),
lehetőségek (Opportunities), és veszélyek (Threats) szempontjából.
Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, ezért befolyásolni tudjuk őket, azonban a veszélyek
és a lehetőségek, olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább esetben tudunk
hatással lenni, ezeket nem tudjuk igazából irányítani.
Erősségek (Strengths)

Gyengeségek (Weaknesses)

Elhelyezkedés

Övezeti besorolás

Magas átmenő forgalom
Jó műszaki állapot
Jó hírnév (goodwill)
Lehetőségek (Opportunities)

Veszélyek (Threats)

fejleszthetőség

A fenti tényezők mérlegelésével a következő célok és tevékenységek határozhatók meg:

♦
♦

Célok: Folyamatos használat tulajdonos által, vagy bérleti konstrukcióban
Tevékenységek: Állagmegóvás.

Szakvélemény

1016 Budapest I. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

7.2.

cityform@cityform.hu

41/20
tel.: 242-22-29

Gazdasági áttekintés

2021 második negyedévében a hazai GDP 17,9 százalékkal bővült éves bázison, így a gazdasági
teljesítmény már meghaladta a koronavírus-válság előtti szintjét. A kereskedelmiingatlan-piac
szempontjából releváns ágazatok teljesítménye javult, ugyanakkor a növekedés ingatlanpiacra
gyakorolt pozitív hatása elmarad a korábbi ciklusokban tapasztaltaktól, ami részben a járvány
közvetlen hatása (a turizmus tartós visszaesése), részben pedig az általa felgyorsított trendekből
(az otthoni munka és az e-kereskedelem térnyerése) adódó bizonytalanságnak tulajdonítható.
Előretekintve, a gazdaság további bővülésének kedvező hatása mellett a kereskedelmiingatlan
piacra ható tényezők vonatkozásában kockázatot jelenthet a járvány kibontakozó negyedik hulláma.
2021 első félévében a budapesti irodapiacon 0,7 százalékponttal 9,8 százalékra, az ipar-logisztikai
piacon pedig 2 százalékponttal 4 százalékra emelkedett a kihasználatlansági ráta. Míg az
irodapiacon a mutató emelkedésének fő oka a lecsökkent kereslet, addig az ipar-logisztika
szegmensben főként a bővülő kínálat említhető. A kiskereskedelmi szegmensben a fogyasztás és
látogatottság élénkülésével a kihasználatlansági mutató stagnált. Az iroda- és ipar-logisztikai
piacokon várható jelentős átadási volumenek miatt folytatódhat a kihasználatlansági ráták
emelkedése, ezen szintek azonban -különösen utóbbi szegmensben - még nem jelentenek túlzott
piaci kockázatot. Az átlagos bérleti díjak csökkenése egyik szegmensben sem volt jellemző,
előretekintve viszont az ipar-logisztikai ingatlanok bérleti díjai kapcsán merülhet fel a korrekció
lehetősége. A kínálat bővülése másrészről Magyarország nemzetközi logisztikai versenyképességét
is javítja, ami az új kereslet növelésén keresztül stabilizáló tényező lehet a bérleti díjak tekintetében.
A hazai szállodák forgalma a járvány hullámainak enyhülésével javult, de a szektor a 2019-es
átlagos havi forgalmat még idén júliusban sem érte el.
Az elmúlt években elindult élénk szállodafejlesztési aktivitás közel 3 ezer új szobával növeli a
kínálatot a következő másfél évben, míg egyes elemzések a nemzetközi turizmus járvány előtti
szintjének elérését 2024-re várják.
2021 első félévében a hazai kereskedelmi ingatlanok befektetési forgalma 15 százalékkal nőtt éves
alapon, és 0,6 milliárd eurós forgalmat ért el. Ennek jelentős részét (58 százalékát) néhány nagy
összegű tranzakció adta, 78 százaléka pedig hazai befektetőkhöz kötődött. Elkölthető likviditás
továbbra is rendelkezésre áll a piacon, a befektetői érdeklődés is jelen van, de az árkeresés és az
egyes szegmensek kilátásai miatt óvatosak a vásárlók. A mérsékeltebb befektetési kereslet mellett
azonban az eladó ingatlanok kínálata is csökkent, ami a hozamok csökkenését eredményezi.
Előretekintve, a több országban már elindított monetáris szigorítási ciklus is szűkítheti az
ingatlanbefektetések által kínált hozamfelárakat. A hazaihoz hasonlóan, a régió befektetési piacát is
mérsékelt aktivitás és az irodapiaci hozamok visszatérő csökkenése jellemezte. 2021 első félévében
a hazai nyilvános ingatlanalapok befektetési aktivitása alacsony volt, mindemellett likviditási
helyzetük stabil, szektorszinten a likvideszközeik vagyonon belüli aránya biztonságosnak tekinthető.
A hitelintézetek kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleinek állománya 2021. június végére
18 százalékkal nőtt éves alapon. 2021 első félévében a hitelintézetek 22 százalékkal több
kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitelt folyósítottak, mint egy évvel korábban, miközben a
forinthitelek projekthitel-állományon belüli aránya korábban nem látott szintre, 21 százalékra
emelkedett, az NHP Hajrá hatására. A bankok az üzleti célú ingatlanhitelek feltételein érdemben
nem változtattak az első félévben, amivel párhuzamosan megnövekedett hitelkeresletet érzékeltek.
A Hitelezési felmérésre adott válaszok alapján, az intézmények 2021 második felére a hitelezési
feltételek enyhítését helyezték kilátásba, azonban az iparág-specifikus kockázatok miatt az
óvatosság továbbra is fontos szempont marad. A hitelintézetek moratóriumra jogosult kereskedelmi
ingatlannal fedezett projekthitel-állományának 46 százaléka - ezen belül a szállodát finanszírozó
hitelek 80 százaléka - vett részt a programban 2021. június végén, ami magasabb a teljes vállalati
hitelállományra vonatkozó aránynál.
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A kockázatosabb szálloda és kiskereskedelmi szegmenshez kapcsolódó, moratóriumban lévő
projekthitel-állomány 270 milliárd forintot tesz ki ugyanakkor e hitelek között magasabb a további
moratóriumra jogosult szerződések aránya. A kereskedelmiingatlan-piacról eredő potenciális
kockázatokat a bankrendszer képes lesz kezelni, tőkeellátottsága megfelelő szintű.
/forrás: MNB/

Ingatlanforgalmi helyzet:
A

benzinkutat

piaca

nem

követi

a

mindenkori

ingatlanpiaci

trendeket,

mivel

elsősorban

hozamtermelő, kiskereskedelmi ingatlanok, melyek értéke elsősorban éves üzemanyagforgalmuk
és az ahhoz kapcsolódó árréstől függ.
A benzinkutak értékét elsődlegesen a következő tényezők befolyásolják:
(1)

láthatóság

(2)

elhelyezkedésük és megközelíthetőségük;

(3)

forgalmazott üzemanyag mennyisége (liter/év);

(4)

jövőbeni konkurencia („rányitás" és „árletörés") alakulása;

A benzinkutak értékét másodlagosan a következő tényezők módosíthatják:
(1)

shop forgalma,

(2)

autómosó forgalma,

(3)

étterem forgalma

(4)

szállás lehetőségek forgalma.

(5)

Pizza futár szolgálat/étel házhozszállítás

A fenti tényezők alapján a általában benzinkutak értékét elsősorban az éves eladott üzemanyag
mennyiség millió literben kifejezett számához viszonyítják. Az értéket befolyásolják a fent említett
egyéb hozamtermelő egységek megléte, illetve a műszaki állapot, előírásoknak való megfelelőség,
esetünkben igen fontos a már említett további szolgáltatások köre is.
1995-től új benzinkutakat az új környezetvédelmi szabványok és a nemzetközi olajtársaságok által
bevezetett funkcionális kialakítás és technikai felszereltség miatt fejleszteni (építeni) nagyon idő- és
pénzigényes folyamat, mivel a hatósági engedélyek beszerzése sokáig tart, költségük pedig több,
mint 20 millió forint.
A technikai feltételek mellett, 1995-től folyamatosan megváltoztak a magyarországi üzemanyag
forgalmazás kiskereskedelmi viszonyai is:1
(1)

1995-2000

közötti

időszakban

a

nemzetközi

olajtársaságok

magyarországi

hálózatfejlesztései alapján a hazai piac is „telítetté" vált;
(2)
A „telített" piaci viszonyokat is jelzi, hogy a következő társaságok hagyták el az országot
jelentős hálózatfejlesztés után: MOBIL, Q8, BP, TOTÁL, ESSO és JET;
(3)

A „telített" piac ma öt cég között oszlik meg: MÓL, SHELL, AGIP és ÖMV; LUKOIL

(4)

A piacot átrendező fejlesztések: AUCHAN, TESCO, SHELL és az AVIA kúthálózat, valamint

a bioethanol üzemanyag forgalmazásának megkezdése.
A magyarországi piac ingatlanértékelési szempontból az alábbi szegmensekből áll:
(1)

Márkás benzinkutak piaca;

(2)

Vezető olajtársaságok hálózatában működő franchise kutak;

(3)

Kisvállalkozások tulajdonában lévő kutak.
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Az értékelés módszere

A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő
ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 26/2005 (Vili. 11.) PM
rendelettel módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásainak. Az értékelés alkalmazott
módszerei összhangban állnak az EVS 2016 (European Valuation Standards) és a Red Book
(UK) ajánlásaival.
Az értékelésnél - mivel a hagyományos ingatlanoktól különböző vagyontárgyról, nevezetesen
benzinkútról van szó - figyelembe vettük a nemzetközi szakirodalom „Petrol Filling Station"
szabványait, többek között:
(1) USPAP elörírásokat (USA szabvány);
( 2) SAA= Valuation of Petrol Filling Stations ajánlásait is.
Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőben a
leghatékonyabb és legjobb használattal kialakítható funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és
méretei. Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci
helyzetben az ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható, egyáltalán eladható-e. A létesítmény piaci
értékének meghatározásához a lehetséges módszerek közül az összehasonlító adatokon alapuló

értékelés alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan környezetében számos összehasonlító
adat áll rendelkezésre. Ennek során összehasonlító adatok és a tárgyi ingatlan értékbefolyásoló
tényezőit figyelembe véve becsülhető meg a piaci érték. Mivel az ingatlan az adott helyszínen
bérbeadással is hasznosítható, a bérleti jövedelem alapján is meghatározzuk az ingatlan forgalmi
értékét.
A végső érték meghatározása során abból az eredményből indulunk ki, amelyiket a bővebb
információk, az adott piac működési sajátosságai alapján megbízhatóbbnak tekintünk, és ezt az
értéket szükség szerint korrigáljuk a másik módszerrel kapott érték figyelembevételével.

8.1.

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek
árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történt.

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései a következők voltak:
1. Az alaphalmaz kiválasztása.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

Az alaphalmaz kiválasztása
Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban végeztük el,
amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok
típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső
értékeket az elemzés során figyelmen kívül hagytuk.

Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg ismertük, és
ezeket egyenként a tárgyi ingatlanhoz hozzámértük.
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Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog)
hasonlítottunk össze, illetve a különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket
alkalmaztunk. Az összehasonlító adásvételi árakat az általános forgalmi adó nélkül vettük
figyelembe.

Fajlagos alapérték meghatározása
Az elemzett összehasonlító adatokból alapértéket határoztunk meg. Ez az alapérték fajlagos érték,
általában területre (négyzetméterre) vetítve, de egyes esetekben más volumen-mérőszámok vagy
kapacitási számok (tanterem, kórházi ágy, szállodai ágy stb.) is alkalmazhatóak.

Értékmódosító tényezők elemzése
A
vizsgált
ingatlan
értékének
pontosabb
meghatározása
értékmódosító
tényezők
figyelembevételével történt. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló
tényező vettünk fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemző. Az értékmódosító
tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgáltuk:
Műszaki szempontok: károsodások, kivitelezési hibák, alapterületek: bruttó és nettó területek
megszokottól eltérő nagysága, alapozás módja, fő teherhordó szerkezetek megoldásai, közbenső
és zárófödémek megoldásai, tetőszerkezet kialakítása, határoló szerkezetek és nyílászárók,
burkolatok

minősége,

értéke,

szakipari

munkák,

épületgépészet,

felszereltség,

minőség,

szolgáltatások, épülettartozékok.
Építészeti szempontok: felépítmény célja, helyiségek száma, belső elrendezés, komfortfokozat,
műemléki védettség, vízbázisvédelmi védőövezet, egyéb építészeti előírások.
Használati szempontok: építés, felújítás éve, komolyabb káresemények, karbantartás helyzete,
üzemeltetés, rendeltetésszerű használat.
Telekadottságok: telek alakja, tájolás, lejtés, építési lehetőség (beépíthető terület, megengedett
építménymagasság stb.), talajtani viszonyok, növényzet, telek tartozékai.
Infrastruktúra: villany, víz, gázellátás, csatorna (felszíni és szennyvíz), szemétszállítás, közlekedés
(tömegközlekedés, megállók, útburkolat), megközelíthetőség, ellátás, távolság alap- és középszintű
ellátási központoktól, oktatási intézmények, szabadidős létesítmények, telekommunikáció.
Környezeti szempontok: szomszédok és szomszédos létesítmények, övezet, kilátás, panoráma,
szennyező források, környezeti ártalmak.
Alternatív

hasznosítás

szempontjai:

funkcióváltásra

való

alkalmasság,

átépíthetőség,

megoszthatóság, bővíthetőség.
Jogi szempontok,

hatósági szabályozás: tulajdonviszonyok rendezettsége,

osztott tulajdon,

résztulajdon, kapcsolódó jogok (zálogjog, használati jog stb.), az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
és be nem jegyzett egyéb jogok és tények, OTÉK és a helyi építési szabályozás.

A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat tüntettük
fel, és ha arra lehetőség volt rá, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is meghatároztuk.
Az értékmódosító tényezők alapján módosítottuk a fajlagos alapértéket.

Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az
ingatlan mérete (volumene, kapacitása) szorzataként állapítottuk meg.
Számításaink készítése során megpróbáltunk közös alapot találni a tárgyi ingatlanok és az
összehasonlító ingatlanok között méretük tekintetében.
Ennek megfelelően,

hogy használható és alkalmazható négyzetméterenkénti árat kapjunk,

módosítanunk kellett az összehasonlító ingatlanok négyzetméterenkénti árait.
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Ha egy adott ingatlan nagyobb, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak négyzetméterenkénti
árát.

Ha

egy

adott

négyzetméterenkénti

ingatlan

kisebb,

mint a

tárgyi

ingatlan,

akkor csökkentettük annak

árát. A módosítások (pozitív-negatív irányban)

azon tapasztalatunkon

alapultak, hogy minél kisebb az adott ingatlan, annál többet ér négyzetméterenként.
Számításaink

készítése

során

megpróbáltunk

az

összehasonlító

ingatlanokat

földrajzi

elhelyezkedésük szerint kategorizálni. Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható
négyzetméterenkénti

árat

kapjunk,

módosítanunk

kellett

az

összehasonlító

ingatlanok

négyzetméterenkénti árait.
Ha egy adott ingatlan jobb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük
annak négyzetméterenkénti árait.
Ha egy ingatlan rosszabb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak
négyzetméterenkénti árait.
A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon alapultak, hogy egy adott ingatlan
négyzetméterenkénti árát nagymértékben befolyásolja a régión, városon, vagy kerületen belüli
elhelyezkedése. Minél jobb elhelyezkedésű egy ingatlan annál többet ér négyzetméterenként.

Az összehasonlító adatok alkalmazásának elvei
A módszer alkalmazásakor általában megvalósult eladások, vagy bérbeadások tárgyait képező
eszközökkel történő korrekciós összehasonlítás, illetve a kínálati piacon jelenlevő eszközök
vizsgálata adja az alapot, a becsült értek kialakításához, melynek során összehasonlítást végeztünk
az eladási-, és a kínálati árak, a hasonló eszközök korábbi értékesítésének tapasztalatai és a
vizsgált eszközhöz kapcsolódó lehetőségek között. Az összehasonlító adatok gyűjtésekor a földrajzi
határokat az értékelt eszköz természete és típusa határozza meg.
Amennyiben az adott régióban nem lelhető fel megfelelő számú összehasonlító adat, ez két irányba
vezeti az elemzést:
• egyrészt információt ad az adott piac fejletlenségéről, az eszköz nehezebb eladhatóságát
jellemzi,
• másrészt ki kell terjeszteni az adatgyűjtést az ország hasonló fejlettségű régióira, illetve a
hasonló típusú eszközökre.

A Megbízó bevételekre vonatkozó konkrét információkat nem bocsátott rendelkezésünkre.
Üzemeltető tájékoztatása alapján a forgalmazott üzemanyag mennyisége ~5millió liter/év.
Az árrések és költséghányadok korábbi tapasztalatainkon és egyéb piaci szereplők
információin alapulnak. A lokáció, a jelenlegi bérlő brand (MOL), valamint az üzemeltető
tájékoztatása alapján az éves átlagos üzemanyag forgalmat 4,5 millió literre feltételezzük. A
shop bevétel korábbi tapasztalatok alapján átlagosan 30%-ra tehető. A gépi autómosóból
származó bevételt a forgalom 15%-val kalkuláljuk.
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8.1.1. Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékbecslés
Összehasonlítás szempontjai
Ingatlan címe:

Vizsgált ingatlan

1016 Budapesti, kér.
Mészáros u.

Össze-

Össze

Össze

hasonlitó -1

hasonlító - 2

hasonlító - 3

Kurd, Hunyadi
János utca 22/A

Kecskemét,
Belváros

Kecskeméten
forgalmas
főútvonal mellett

benzinkút, shop

benzinkút, shop,
kézi és gépi
autómosó

benzinkút,
szolgáltató ház,
benzinkút, shop,
gumijavító
Jelleg, funkció: autómosó, elektromos
műhely,
töltő
autómosó és
kávézó
1997
1990Építés é\e:
inaallan.com
Adat forrása:
31156729
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
141 732 283
kínálati/adásvételi ár (Ft)
1 696
2 150
telekméret (m2)
redukált alaptemlet (m2)
193
700
kútfejek száma (db)
3 oszlop 21 kútfej
2
Becsült forgalmazott menny. (Mliter/év)
4,5
1,5
fajlagos ár (Ft/millió liter/év)
94 488 189
kínálat/adásvétel
kínálat
kínálat/adásvétel időpontja
2022. augusztus
kínálat/adás\átel korrekciós tényező
0,85
korrigált fajlagos ár (Ft/millió liter/év)
80 314 961

1990-2000

1990-

inaatlantaiolo.hu

inaatlan.com

6058919

20411622

228 346 457
3 270
243
5

250 000 000
1 000
250
5
2,0
1,5
r 125 000 000
152 230 971
kínálat
kínálat
2022. augusztus 2022. augusztus
0,85
0,85
129 396 325

ÉRTÉKKIIGAZlTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
elhelyezkedés
Budapest
kedvezőtlenebb
kedvezőtlenebb
1,05
1,20
I. kerület
megközelíthetőség, átmenő forgalom
kedvező
kedvezőtlenebb
hasonló
1,00
1,05
nagy átmenő forgalom
telekméret (m2)
1 696
hasonló
nagyobb
alapterület (m2)
építés éve
műszaki állapot

193
1997
átlagos-jó

hasznosíthatóság

kedvezőtlenebb
1,05

hasonló
1,00

hasonló

1,00

0,99

1,00

nagyobb

nagyobb

nagyobb

1,11

1,01

1,01

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

kedvezőtlenebb

hasonló

hasonló

1,10

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

124 096 953

ÖSSZB-lASONLÍrÁS KÖVETKEZTETÉSE

106 250 000

137 944 056

114 396 439

Összes korrekció
■-

SÚLYOZÁS

számítás alapját képező forgalmazott
mennyiség (Mliter/évfl
fajlagos átlagár (Ft/millió liter/év)
becsült érték (Ft)

Becsült érték kerekítve (Ft)

Szakvélemény
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564 157 451
564 200 000

1016 Budapest I. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

8.2.

41/26
tel.: 242-22-29

cityform@cityfomn. h u

Hozamszámításon alapuló érték becslése

Az értékelés során az értékelt eszköz jövedelemtermelő képességét is megvizsgáltuk, azaz a
jövőben várhatóan képződő, szabad rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítettük,
amely kifejezi az eszköznek, mint üzleti befektetésnek az értékét.
A számítás alapja, hogy az eszköz birtoklásából és használatából származó jövőben várható
vagyoni előnyöket a vizsgálat időpontjában vesszük figyelembe, eltekintve a jövedelmek különböző
időponthoz kapcsolódó realizálódásától. A költségekkel csökkentett nettó bevételből a cash-flow
módszerével határoztuk meg a nettó jelenértéket.
A tapasztalatunkra hagyatkozva a forgalmi adatok segítségével felállítottunk egy, bevételi és kiadási
pénzfolyam táblázatot. Az általunk meghatározott időintervallumra és az azt követő első teljes évre
eső bevételekből kivontuk a tapasztalatunk szerint felmerülő tényleges és feltételezhető költségeket.
Az így nyert nettó pénzfolyamot végül diszkontáltuk a vizsgált ingatlan megtekintésének időpontjára
vetítve. Az alkalmazott megközelítés eredményeként nyert Jelenértéket vettük a vizsgált ingatlan
jelenlegi forgalmának függvényében elérhető bevételi alapon számított Hozamértékének.

Működési bevételek:
Tekintettel a jelenleg hatályos árszabályzásra az elmúlt három év átlag adataival kalkulálunk az
értékelés során, melyben benne van a pandémia első hullámának (2020) következtében kimutatható
forgalom- és bevételcsökkenés is.

Á Megbízó bevételekre vonatkozó konkrét információkat nem bocsátott rendelkezésünkre.
Üzemeltető tájékoztatása alapján a forgalmazott üzemanyag mennyisége ~5millió liter/év.
Az árrések és költséghányadok korábbi tapasztalatainkon és egyéb piaci szereplők
információin alapulnak. A lokáció, a jelenlegi bérlő brand (MOL), valamint az üzemeltető
tájékoztatása alapján az éves átlagos üzemanyag forgalmat 4,5 millió literre feltételezzük. A
shop bevétel korábbi tapasztalatok alapján átlagosan 30%-ra tehető. A gépi autómosóból
származó bevételt a forgalom 15%-val kalkuláljuk.
Átlagos üzemanyag ár:
Az átlagos üzemanyag árat a NAV által közölt éves adatsorok alapján vettük figyelembe.

NAV adatsorok:
Őtmontían
moforóerjztn
ESZ-95 (Ftfl)

Gúzotof
(Ft/1)

Keverek
(Ft/l)

LPG autógáz
(Ft/l)

2020. tv

ÓknozMÜan
tnoiorbtozin
ESZ 05 (Ft/I)

Gázolaj
(Fül)

Kevorek
(Ft/l)

LPGautogtz
(Ft/I)

2021.év

Oknoz*tí*n
motorbenzin
ESZ'95 (Ft/I|

CMZOtMj
(Ftfl)

Keverék
(Fül)

LPG autógáz
(Fül)

386

412

423

23S

december

364

372

4Ű1

247

deccmoer

511

52S

551

321

novemoer

397

422

433

233

november

37B

369

415

235

november

473

492

513

271

Október

385

403

422

231

OktQDCi

382

384

419

236

oktobc-r

454

462

4&3

2S1

371

366

408

238

■szeptember

462

4G9

502

272

373

3BS

410

228

augusztus

448

453

488

262

2019Jv

szeptember

397

405

434

236

sscptemoer

augusztus

387

400

424

241

augusztus

ftllUS

414

415

451

241

július

345

357

382

220

JUtiJS

430

437

468

267

június

410

416

447

233

június

293

326

330

226

június

430

438

469

266

május

362

335

418

232

május

287

342

334

231

május

428

436

466

273

388

397

4-S

243

április

419

439

456

259

415

434

241

április

367

401

404

226

április

március

347

388

384

232

márdús

39C

406

427

256

március

398

február

402

425

439

251

február

381

403

418

240

397

414

433

238

január

368

387

405

245

jariuá'

357

373

394

240

362

404

399

255

95-ös
Gázolaj
383 Ft/l 403 Ft/l
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95-ös
Gázolaj
365 Ft/l 380 Ft/l

95-ös
434 Ft/l

Gázolaj
447 Ft/l
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(Ft/l)

Útmozatfan
motorbenzin
ESZ'95
(paci
árezebátj
(Ft/l)

szeptember

4B1

694

augusztus

481

775

481

815

528

július

481

733

481

725

528

június

431

481

684

522

2022.év

ESZ-Ö5
(ha távági
árszabás)

Gázotef
(hetoBigí
Árczabát)

Ktvefé*
vnn

(Ft/t)

Gázol*)
(púd
ámebás)
(Ft/t)

4Ő1

751

528

május

481

481

683

522

április

481

481

-

522

március

481

4 Bt

február

478

478

518

január

481

481

520
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521

95-ös
Gázolaj
565 Ft/l 620 Ft/l

Megjegyzés: a 2022-es évben az átlagár számításánál a hatósági árszabályozás szerinti árat, valamint a piaci
árszabás szerinti árat vegyesen vettük figyelembe!

Értékesítési adatok:

Üzemanyag értékesítési adatok(NAV) alapján Budapesten, a benzin 48%-ban, a gázolaj 52%-ban
került értékesítésre.
Átlagos üzemanyag ár képzése:

Az átlagos üzemanyag árat az elmúlt négy éves átlagár és az üzemanyag típusának értékesítési
aránya alapján határoztuk meg az alábbi táblázatban:
95-ös
Gázolaj
4 éves átlag (NAV):
437 Ft/l 463 Ft/l
Súlyozás értékesítés alapján:
48%
52%
3 éves súlyozott üzemanyag átlag:
450 Ft/l

Árrés:

Magyarországon piackutatások szerint egy liter eladott benzin után körülbelül átlagosan bruttó húsz
forintot keresnek a benzinkutak, amelyből, ha még levonjuk az adót, a szállítási költséget és az
üzemeltetés költségeit, akkor megállapíthatjuk, hogy az eladott benzin árának mindössze körülbelül
három-hat százaléka marad meg haszonként a benzinkútnál.
Fentiek figyelembevételéve, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre 3%-os árréssel kalkulálunk.
Költségek:

•
•
•
•

Bérköltséget 100m2-ként 1 fő munkaerővel és havi 300.000 Ft jövedelemmel kalkuláljuk;
Üzemeltetési költséget a haszon 30%-val;
Felújítási költséget a haszon 3%-val;
Menedzsment és egyéb költségeket a haszon 5%-val kalkuláljuk szakmai tapasztalatok
alapján.

Az értékesített üzemanyag mennyiségre, a bevételekre és költséghányadokra vonatkozó
adatok, részben üzemeltetői információ, részben korábbi tapasztalatainkon és egyéb piaci
szereplők információin alapulnak. Ebből adódóan a megállapított érték az átlagos becslési
bizonytalanságot meghaladja. A megállapított értékek feltétele, hogy az általunk feltételezett
bevételek és költségek megegyezzenek a valós adatokkal.
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Diszkontráta, pénzügyi adatok:
A ráta értékét úgy kell megválasztani, hogy visszahozza az épület gazdasági élettartamán belül a
kezdeti beruházást, hogy a tulajdonosnak adjon egy elfogadható megtérülést az eszközölt
befektetésen belül, illetve lehetőséget nyújtson az esetleges kölcsöntőke visszafizetésére.
A tőkésítési kamatlábat meghatározhatjuk az infláció mértékének figyelembevételével, illetve az
infláció elhagyásával. Inflációs gazdaságban az infláció figyelembevétele igen sok bizonytalanságot
rejt magában, hiszen nemcsak az infláció változásának mértékét, hanem a bevételek, illetve
kiadások növekedésének ütemét is előre kell jeleznünk. így hazai viszonyaink között a tőkésítési
kamatlábat úgy célszerű megválasztani, hogy ne tartalmazza az inflációt. Ez viszont azt a
feltételezést rejti magába, hogy a jövőbeni kiadások és bevételek változása megegyezik az infláció
változásával.
A tőkésítési kamatláb nem más, mint a beruházásból minimálisan elvárható megtérülési ráta. A
minimálisan elvárható megtérülési ráta (MARR), az az alap-kamatláb, amelyet a beruházó legalább
elvár a befektetett tőkéje után. Ez a legtöbb esetben magasabb, mint a banki kamatláb, és annál
nagyobb, minél magasabbak a vállalkozás kockázatai
A tőkésítési kamatláb ingatlantípustól függő differenciálása mellett szükség van a területi
elhelyezkedést (főváros, nagyváros, vidék) kifejező megbontásra is.
Diszkontráta meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy egy befektető a befektetett tőkéje után
magasabb hozamot vár el, mint amilyet egy kockázat nélküli befektetéssel érhetne el. Ezt alapul
véve a diszkontrátát az úgynevezett „build-up” módszerrel egy alacsony kockázatú befektetési
lehetőséghez mérve számítják, figyelembe véve a projektre jellemző ágazatban, a régió
makrogazdasági környezetében, piaci viszonyaiban rejlő kockázatokat.
Az ingatlan befektetések esetében az elvárt megtérülési idők értékcentruma 10 év körül alakul,
ennek megfelelően a referencia hozamokat 10 éves futamidő alapján választjuk meg.
A tőkésítési ráta meghatározásánál Build-up módszerrel:
minimum
3,00%
Kockázatmentes megtérülés
Ország kockázati felár
1,00%
Szektorkockázati ráta
3,00%
Vállalkozás specifikus kockázati ráta 1,00%
8,00%
Összesen

maximum
3,00%
1,00%
4,00%
5,00%
13,00%

Kockázatmentes megtérülés:
Állampapírkamat 10 éve futamidejű kötvényre 3%
Hungary cos Price

Ország kockázati felár:
Magyarország legfrissebb ország kockázati
mutatója CDS felár 100pont közelében
mozog, ez azt jelenti, hogy ja a nemfizetési
kockázatra
biztosítani
szeretnék
a
befektetésünket (magyar államkötvényeket)
akkor a CDS 1 %-os díj mellett tehetjük
meg.

é

|
* ror
*

.

A nemzetközi és hazai szinten piacvezető
hitelbiztosító, az Euler Hermes negyedévente készíti el ország kockázati elemzését a világ minden
országáról, melynek során felmérik egy adott ország vállalkozásainak esetében a nemfizetés
''
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kockázatait, ezáltal segítséget nyújtanak a külkereskedelemben érintett vállalatoknak üzleti
döntéseik meghozatalában.
A hitelbiztosító az ország kockázati elemzéseken felül szektorkockázat-előrejelzést és egyéni szintű
cégkockázatot is vizsgál.
Ágazati - szektor kockázat:

Az ingatlanpiacon belül az adott szegmens sajátos kockázatait jelenti:
♦
Lakáspiac,
♦
Irodapiac,
♦
Kereskedelmi ingatlanok piaca,
♦
Idegenforgalmi, vendéglátó ipari létesítmények,
♦
Ipari, logisztikai célú ingatlanok,
♦
Mezőgazdasági ingatlanok stb.
Szektorkockázati rátát (az ingatlan ágazat az államkötvényhez mért többletkockázatát) 2-3% közé
becsüljük. Hazai ingatlanbefektetések esetében a „prime rate” 6-7 % között mozog. (Budapest
belvárosi A kategóriás irodaházak, tömegközlekedési csomópontokban lévő bevásárló központok).
Vállalkozás specifikus kockázatok:

Meghatározza:
♦
A vállalkozás mérete,
♦
Tulajdonosi összetétele,
♦
Tőkeellátottsága,
♦
„Goodwill”,
♦
A menedzsment (pl.: ingatlankezelő),
♦
A vállalkozás jelenlegi piaci pozíciója,
♦
A vállalkozás stratégiája
Vállalkozás specifikus kockázati rátáját 1 -5% közé becsüljük.
A vizsgált ingatlan fekvése, alaprajzi kialakítása a kockázatokat mérséklik. A fentiek alapján a
tőkésítési ráta kereskedelmi ingatlanokra vonatkozó sávja 8,0 és 13,0 % körül mozog.
A vizsgált ingatlan -fekvése miatt az átlagosnál mérsékeltebb kockázati kategóriába sorolható. Az
ingatlan reális piaci értékének meghatározásakor az adott szegmens átlagos rátájához közelítő 8,5
%-os tőkésítési rátát vettünk alapul.
A tőkésítési ráta másik lehetséges meghatározása piaci tapasztalatok alapján: R= NOI/V
Tőkésítési ráta= Működési bevétel / Piaci értékkel
Az ingatlan hozadéki értékelését DC számítással végeztük el.

Szakvélemény
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8.2.1. DCF tábla:
Hozam alapú értékelés

1.
2.
3.
4.

Telekméret
Felépítmény területe
Kútfejek száma
Átlagos forgalmazott mennyiség

1 696
193
21
4,5

m2
m2
db
millió liter/év

5.
5.0
5.1
5.2
5.3

Bevétel számítás alapadatai
Átlagos üzemanyagár (NAV 2019-2022)
Átlagos árrés (3%)
Átlagos költségek (20%)
Átlagos bevétel

450,1
13,5
2,7
10,8

Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Számított haszon üzemanyag értékesítés (4. x 5.3)
Shopból származó haszon (üzemanyag értékesítés 30%-a)

48 613 035 Ft/év
14 583 910 Ft/év

Gépi autómosó bevétel (üzemanyag értékesítés 15%-a)
Elektromos töltőből származó bevétel(üzemanyag értékesítés 5%-a)
Számított haszon összesen

7 291 955 Ft/év
Ft/év
2 430 652 Ft/év
72 919 552 Ft/év

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Bér költség (2fő; 300000Ft/hó)
Üzemeltetési költség (számított haszon 30%-a)
Felújítási költség (számított haszon 3%-a)
Menedzsment költség (számított haszon 5%-a)
Számított költség összesen

7 200 000
21 875 866
2 187 587
3 645 978
34 909 430

8.

Haszon

38 010 122

9.

Tőkésítési ráta

10. Becsült hozam alapú érték kerekítve

Szakvélemény

8,0

Ft/év
Ft/év
Ft/év
Ft/év
Ft/év

\%~

475100 000 Ft
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Költségszámításon alapuló érték becslése

A költségalapú megközelítés során az ingatlan újra-előállítási költségéből levontuk az idő múlása
miatti avulást, majd ehhez hozzáadtuk a felépítményekhez tartozó földterület értékét.
A módszer fő lépései:

1. A telekérték meghatározása.
2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3. Avulások számítása, piaci viszonyok miatti korrekció.
4. A felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való
összegzése.
1. A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével állapítottuk a piaci
összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer szerint.
2. A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés
időpontjában a meglévő funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb
költséggel, de azonos hasznossággal pótolhatóak lennének. Az újraépítési költségben a meglévő
szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit irányoztuk elő, függetlenül azok jelenlegi
hasznosulásától. A pótlási és az újraépítési költség együttesen: újra-előállítási költség.
Az újra-előállítási költségbe értjük a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási,
a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget. Ezeket a
költségeket a tényleges építési piaci árak alapján határoztuk meg.
Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele
értjük, míg a mobiliákat kizártuk.
Az újra-előállítási költség - a lakóingatlanok kivételével - általános forgalmi adót nem tartalmaz.
3. Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Az idő múlása miatt értékcsökkenés oka lehet:
a fizikai romlás, a funkcionális avulás és a környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek
kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.
3.1. A fizikai romlás esetében figyelembe vettük az épület fő szerkezeteinek romlását és a
szerkezetek arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény
gazdaságosan hátralévő élettartamát vettük figyelembe. Általános esetben a következő
gazdaságilag hasznos teljes élettartamot használtuk:
- ipari/kereskedelmi célú épületek (hagyományos)60-80 év,
3.2. A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Értékelés során
mérlegeltük a korszerű létesítmény vizsgált intézményhez képest nyújtott többletszolgáltatásait,
illetve azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.
3.3. A környezeti avulásban számba kell vettük a környezetben bekövetkezett minden olyan
változást, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére.
Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan adtuk meg. Számítása
történhet becslés alapján történt. A műszaki szemléletű avultságbecslések után a funkcionális és a
környezeti avulást külön megbecsültük.
3.4. A piaci viszonyok miatti korrekciónak tükrözi a helyi ingatlanpiaci viszonyokat (pl. kereslet
kínálat). A piaci viszonyok miatti korrekció a fajlagos alapérték 30%-os mértékét csak kivételes
esetben haladhatja meg. Ilyenkor az értékelőt indokolási kötelezettség terheli.
4. Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik
eredményül a költségalapú érték.
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8.3.1. A telek értékének meghatározása:
A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell meghatározni általában a piaci
összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer szerint. Ebben az esetben az összehasonlításra
alkalmas ingatlanok átlagos fajlagos alapértékét határoztuk meg, majd elemeztük azon
értékmódosító tényezők hatását, amelyek a vizsgált ingatlan értékét esetleg eltéríthetik az átlagtól.
A végső érték a fajlagos érték és az ingatlan méretének szorzataként adódott.
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Értékelendő

össze
hasonlító -1

Össze
hasonlító - 2

Össze
hasonlító - 3

1016 Budapest 1.
kér. Mészáros u.

Budapest I. kér.
Logody u.

Budapest XII. kér.
Jagelló út

Budapest XI. kér.
Villányi út..

vegyes

lakó

vegyes

lakó/vegyes

beépített terület

Kl-Kt

Övezeti besorolás:
Adat forrása:

beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület
L1-V1-Z

L3-XII/Sz4

Vi-Xl

inaatlan.com

inoatlan.com

inaatlan.com

32305169

32654630

32999978

208 661 417

418 897 638

203 937 008

664

1 407

602

314 249

297 724

338 766

kínálat

kínálat

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
telekméret ;m2)

1 696

fajlagos ár (Ft/m2)
tulajdonátr. viszonya/típusa

2022.

kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adástétel miatti korrekció
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

augusztus

kínálat
r2022.
augusztus
2022. augusztus

0,85

0,85

0,85

267 112

253 065

287 951

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés

Budapest

hasonló

hasonló

kedvezőtlenebb

1,00

1,00

1,05

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

kisebb

kisebb

kisebb

0,95

0,98

0,94

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,90

0,90

nem beépíthető
terület

45%

50%

50%

0,80

0,85

0,80

önálló

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

szabálytalan, sík,

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

felépítmény

van

1,00

0,95

0,95

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

172 350

173 265

184 849

1.
megközelíthetőség
telekméret (m2)
övezeti besorolás
beépíthetőség
jogi jelleg
forma, alak, lejtés, egyéb

bontandó felépítmény/építmény hatása

kerület

könnyedén
1 696
Kl-Kt

nincs

projekt terv
meglévő közművek

közműves

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE

32

Összes korrekció

í'/

SÚLYOZÁS
telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

becsült érték kerekítve (Ft)

Szakvélemény

1 696
176 902
300 024 954

300 000 000

A 25/1997. (Vili. 1.) PM rendeletben meghatározottak szerint az
értékmódosító tényezők értékmódos Hó hatása a fajlagos alapérték
30%-os mértékét csak kivételes esetben, legfeljebb az alapérték
50%-ával haladhatja meg. Az átlagostól magasabb korrekciók
alkalmazását az övezeti besorolás és hasznosíthatóság indokolta.
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8.3.2. Bruttó pótlási költségek meghatározása
A Hunginvest Mérnöki Iroda, Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara közös kiadványa,
az Építőipari Költségbecslési Segédlet 2022. (Építésügyi Tájékoztatási Központ 2022.)
munkafolyamatonként, és épülettípusonként is tartalmazza az építési költség adatokat a hazánkban,
megvalósult építési projektek tényleges adatai alapján.
A kiadványban szereplő értékek tartalmazzák a 2022-ben érvényben lévő beszerzési árakat, az
anyagok helyszínre szállítását, és magukba foglalják a beépítés díjköltségét is az építési piacon
kialakult rezsióradíj figyelembevételével.
Az egységárak átlagos körülmények között végzett építésre, szerelésre vonatkoznak.
Avulás
A fizikai avulási részt a felépítmény műszaki állapota határozza meg. Az erkölcsi avulás nagysága
a használhatóságtól és a korszerűségtől függ. A piaci avulás a környezet, a piac értékváltozásait

írja le.

A felépítmény forgalmi értékének meghatározását a következő táblázat tartalmazza:_______
épület, építmény, építményrész stb.

1

a felépítmény pótlási költsége

60 000 000 Ft/db

531 300 Ft/m 2

185 000 Ft/m2

alapterület (átlagos falvastagság mellett)

3 db

292 m2

fizikai avultság
funkcionális avultság szorzószáma

27%

113 m2
27%

0%

0%

0%

környezeti avultság (max. 20%) szorzószáma

0%

0%

0%

piaci helyzet miatt módosító tényező
épület, építmény, építményrész forgalmi érték

100%

100%

100%

131 400 eFt

43 711 eFt

39 459 eFt

épület, építmény, építményrész stb.
a felépítmény pótlási költsége
alapterület (átlagos falvastagság mellett)

4

tartály+kútfej

2 shop épülete

6
1

25 000 Ft/m2

fizikai avultság

27%

funkcionális avultság szorzószáma

0%

környezeti avultság (max. 20%) szorzószáma

0%

piaci helyzet miatt módosító tényező
épület, építmény, építményrész forgalmi érték

100%
24 792 eFt

F”

előtető

27%

szilárd felület

1 358 m2

3

autómosó

478 170 Ft/m2
80 m2
27%
0%
0%
100%
28 065 eFt

A felépítmény forgalm i értéke a táblázat alapján 267 400 eFt
A fentiek alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke költség alapú értékelési módszerrel:
telek értéke 300 000 eFt + felépítmény értéke 267 400 eFt = 567 400 eFt

Szakvélemény
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Az ingatlan értékelésének összesítése

Az ingatlan forgalmi értékét

piaci összehasonlító adatok

alapján, és a hozadéki módszer

használatával közelítettük meg. A végeredményt a költség alapú értékelés módszerével
ellenőriztük le.

A piaci összehasonlító és a hozam módszerrel megállapított értékek közötti különbség 25%-on belül
volt. Az összehasonlító szemléletű megközelítés, más hasonló típusú létesítmény kínálati adataiból
vezeti le a vizsgált ingatlan értékét. E metodika kellő mélységű és ellenőrizhető információs háttér
mellett megfelelő biztonságú, bár kétségtelen gyengesége a létesítmény egyedi
adottságainak/szolgáltatásainak nehézkes összevethetősége. A jelenlegi piaci helyzetben további
nehézséget jelent a tranzakciók csekély száma, a szükséges piaci korrekció mértékének
meghatározása.
A hozam szemléletű megközelítés a létesítmény üzemeltetésével illetve bizonyos részeinek
bérbeadásával előállítható nettó jövedelmeket vizsgálja. E módszer erőssége, hogy bár önálló
vizsgálaton alapul, mégis a tényleges működési adatokkal kontrollálható, így közel áll egy
lehetséges vásárló értékszemlélethez. Kétségtelen gyengéje a jövőre vonatkozó prognózisok
bizonytalansága, a kapcsolódó kockázatok és azok változásának megítélése.
Mérlegelve az előbbieket, a végső, egyeztetett forgalmi érték megállapításakor a piaci
összehasonlító adatok szerint képzett, valamint a hozamszámítással kapott értéket 50-50%-ban
vettük figyelembe.
Végső érték meghatározása:

Piaci alapú (forgalmi) érték:
Hozamszámításon alapuló érték:
Költség alapú érték:

564,20 MFt súly:
475,10 MFt súly:
567,40 MFt súly:

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekítve =

50%
50%
0%

282,10 MFt
237,60 MFt
MFt

519,70 MFt

A szakértői jelentésben szereplő 1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
7619/7
hrsz
alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben
foglaltak szerint elvégezve 2022.08.31 -i fordulónapra, az ingatlan tehermentes valós piaci
értékét összesen:
519 700 000
,- Ft-ban, azaz
Ötszáztizenkilencmillió-Hétszázezer
forintban határoztuk meg.
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10. Aszolgalmi (vezeték) jog, mint kártalanítási érték mec határozása
Közérdekű használat

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
5:27. § [A közérdekű használat]
(1) Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított személyek - a
feladataik ellátásához szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen használják, arra használati
jogot szerezzenek vagy az azon fennálló tulajdonjogot egyébként korlátozzák. Ebben az esetben az
ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.”
Vezetékjog létesítése

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
„38.§ (4) bek. „Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény,
szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az
üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb
gáz- és gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében
szolgalmi jog alapítását igényelheti.
Az e törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges
eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú csővezetékek és
egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és
gáztermékvezeték üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő
kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti.”
38. § (5) bek.„Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok
szerint kell megtéríteni. A szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban
keletkezett kárt megtéríteni. A szolgalom alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről
a bányavállalkozónak, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetőjének az ingatlan
tulajdonosával, vagyonkezelőjével vagy használójával - ajánlat megküldésével - kell az egyezség
létrehozását megkísérelnie.”
Biztonsági övezet

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányatörvény végrehajtására
19/A. § (1) bek. „A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt:
szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és
gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük
védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar
elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell
megállapítani.
21/2018. (IX. 27.) ITM a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó
Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról
„A gázelosztó vezetéket lehetőleg a föld felszíne alatt kell elhelyezni. A vezeték takarását úgy kell
megválasztani, hogy üzembiztonságát a környezeti hatások ne veszélyeztessék, de a takarás a
keresztezések kivételével a cső felső alkotójától mérve, a közművek elhelyezkedésének
figyelembevételével belterületen legalább 0,8 m, külterületen legalább 1,2 m és legfeljebb 1,5 m
legyen. Ha az előírt takarás nem biztosítható, a gázelosztó vezeték mechanikai védelméről
gondoskodni kell.”
Az idézett jogszabályokban meghatározott előírások, tilalmak és korlátozások figyelembevételével,
a vezetékjog értékének meghatározása során azt vizsgáljuk, hogy
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az elhelyezni kívánt vezeték (ideértve a vezeték nyomvonalának és a jogszabály szerinti biztonsági
övezetének területét) milyen mértékben akadályozza a földrészlet rendeltetésszerű használatát,
nem válik-e gazdaságtalanná, jelentősen költségesebbé a terület használata (művelése);
a földrészlet nem veszíti-e el piacképességét.
Vezetékjog (szolgalom által okozott kár) értéke

Vezetékjog értéke = az ingatlan rendeltetésszerű használatának a korlátozása = az ingatlan
értékcsökkenése.
A vezetékjog értéke művelési ágaként, ingatlan típusokként és a vezeték nyomvonalának
elhelyezkedésétől függően eltérő.
A bírósági ítélkezések által igazolt gyakorlat alapján, amelyet szakértői gyakorlatok is
alátámasztanak, az értékcsökkenés művelés áganként is eltérően alakultak ki. Az értékcsökkenés
(écs) mértékét elsősorban a vonatkozó korlátozások határozzák meg, mely a művelhetőség és a
jövedelmezőség korlátozásában tükröződik ki. Korrekciós tényezők értékei függenek a művelési
ágtól, a vezeték /létesítmény/ ingatlanon belüli elhelyezkedésétől. A művelési áganként eltérő
korlátozások eltérő mértékű értékcsökkenést eredményeznek, amelyek a szakértői gyakorlat szerint
művelési áganként a következők szerint alakulnak:
> erdő 5 - 15 %
> szántó, gyep 10-30 %
> gyümölcsös, kert, szőlő 20 - 40 %
> lakó- és üdülőtelek 20 - 40 %
> kereskedelmi- és ipari telek 20 - 40 %
> kivett út 5 - 20 %
A fenti számok irányszámok, amely a kiinduló %-ot adják meg, melytől a vezeték /létesítmény/
földrészleten belüli elhelyezkedéstől függően magasabban vagy éppen alacsonyabban lehet
meghatározni. Például a terület sarkában halad el a vezeték, akkor az alap csökkenthető. A terület
szélén való elhaladás esetén kb. 2-3 %-kal magasabb, közepén, de szabályos formában további 23%-kal, szabálytalan formában akár az alapot meghaladó 7-8 %-kal magasabban is meg lehet
határozni. Amennyiben már meglévő vezeték mellé újabb vezeték elhelyezése történik, a szolgalmi
sáv bővítésével érintett terület korrekciós értékét 8-10 %-kal magasabban is meg lehet határozni.
Minden esetben az értékelőnek kell eldönteni, hogy a művelési ágak szerint megadott értékeken
belül milyen értékcsökkenéssel számol.
A szolgalommal érintett terület az ingatlan teljes területéhez viszonyított aránya: tr. A korrekciós
tényező kécs(%) mértéke két tényezőtől függ alapvetően:
> a szolgalommal érintett terület értékcsökkenésétől;
> a szolgalommal érintett terület és a teljes terület viszonyától ti
Ebben az esetben, a korrekciós tényezőben szerepel a korlátozott terület nagysága és a korlátozott
terület értékcsökkenése, figyelembe véve a művelési ágat és a vezeték/ létesítmény
/elhelyezkedését.
A szolgalom szerinti korlátozás/tilalmak

(részletes szabályokat lásd: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A. § (2)bek.)
- lakó-, építési- és ipari telkek esetében: építési és ültetési tilalmak, anyagok állandó tárolásának
tilalma,
- szántó, rét, legelő művelési ágú termőföldek esetében: tarlóégetés tilalma, 60 cm-nél mélyebb
művelés tilalma, árasztásos öntözés és rizstelep, halas tó létesítésének tilalma,
- gyümölcsös, szőlő művelési ágú termőföld esetében, 5-5 méteren belül fa ültetés, kordon telepítés
tilalma, 3-3 méteren belül bokrok, cserjék ültetésének tilalma,
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- erdő művelési ágú termőföld esetében: 5-5 méteren belül fa ültetés tilalma.
Korrekciós tényezővel történő számítás

Ezen módszer esetében a fajlagos értékcsökkenés meghatározása érdekében az alábbi tényezőket
alkalmazzuk:
Kécs% = korrekciós tényező CH ipari létesítmény által okozott tilalmak miatt %-ban
kifejezve:
t = a szolgalmi joggal érintett terület nagysága m2-ben kifejezve:
T = az ingatlan teljes területe m2-ben;
tT = a szolgalommal érintett terület az ingatlan teljes területéhez viszonyítva;
écs = a szolgalommal érintett terület értékcsökkenése a tilalmak és korlátozások következtében
%-ban kifejtve;
A fentiek alapján az alábbi képlettel számolhatunk:
Kécs(%)= tj * écs
Az értékcsökkenés, vagyis a szolgalmi jog értékének meghatározása

Fentiekben ismertetett módon az ingatlan értékét meghatározzuk, majd a korrekciós tényezővel
megszorozzuk.
A képletben szereplő tényezők:
Kö = A forgalmi érték és a korrekciós tényező figyelembevételével kialakított kártalanítási érték.
Fé = A teljes ingatlan jelenlegi forgalmi értéke,
fé = Az ingatlan fajlagos értéke (Ft/m2).
Fé = T x fé
Kö = Fé* kéc*<%)
A vezetékjog értékének egyéb összetevői:

Felépítmény
A vezetékjoggal érintett ingatlanrész területén lévő, a vezeték fektetés érdekében lebontandó
felépítmény értéke.
Termés
A földrészleten, a vezeték nyomvonalának és biztonsági övezetének területén lévő telepítmény
(haszonnövény telep, támrendszer, faállomány, stb), ültetvény értéke.
A vezeték nyomvonala és biztonsági övezete által közvetlenül nem érintett terület
értékcsökkenése
Ebben a körben azt vizsgáljuk, hogy a vezeték nyomvonala és a kapcsolódó biztonsági övezet
mennyiben befolyásolja a földrészlet többi részének használhatóságát, művelhetőségét, a terület a
jelenlegivel egyező célra a továbbiakban is értékvesztés nélkül alkalmas-e.
Az ingatlan tulajdonosát megillető kártalanítás összege:

Vezetékjog értéke + bontandó felépítmény értéke + telepítmény értéke
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10.1. Az értékcsökkenés, vagyis a szolgalmi jog értékének meghatározása

A 8.3.1. fejezetben meghatározott fajlagos érték
kártalanítás alap

jművelés alól kivett (út)

létesítmény

i szennyvíz és csapadékvíz

vezeték típusa
érintettség

176 902

Ft/m2

17 690

Ft/in2

1,0

17 690

Ft/m2

1,0

17 690

Ft/in2

1,0

17 690

Ft/m2

17 690

Ft/m2j

JÍÖ%

földkábel
^nyomvonal telken belül halad

Fizetendő kártalanítási összeg:
Szolgalmi joggal érintett terület nagysága(változási vázrajz szerint):
Szolgalmi jog értéke:

581

m2

10 280 000

Ft

10.2. Az értékcsökkenés, vagyis a szolgalmi jog értékének összesítése

A földhasználat gazdasági értékének meghatározásához Magyarországon nem áll rendelkezésre
egységes módszertani eljárás. Jelen értékelésünkben az MNV Zrt. által elfogadott kártalanítási
összeg meghatározási módszertanát alkalmaztuk.
A korrekciós tényezővel történő számítás eredménye melyet bírósági ítélkezések által igazolt
gyakorlat valamint a szakértői gyakorlatok is alátámasztanak tükrözi legjobban a szolgalmi jogok
értékét.
Vezetékjog értéke (Piaci alapú (forgalmi) értékből):

Vezetékjog érték:

10,28 MFt súly:

100%

Az ingatlanon létesített szolgalmi (vezeték) jog értéke kerekítve =

10,28

MFt

10,28

MFt

A szakértői jelentésben szereplő 1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben foglaltak szerint elvégezve
2022.08.31
-i fordulónapra, ingatlanon létesített szolgalmi (vezeték) jog
értékét összesen:
10 280 000
Ft-ban, azaz
Tízmillió-Kétszáznyolcvanezer
Forint összegben határoztuk meg.
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Záradék
Értékbecslés az alábbi feltételek mellett érvényes

>

Az ingatlan teher-, igény- és permentes állapota.

>

Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.

>

Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata - beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek

vizsgálatát - nem képezte és nem is képezhette a megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos adatok
valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.
>

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat

és

tényeket valósnak tekintettük,

továbbá

feltételeztük, hogy az ingatlan forgalomképessége semmilyen módon korlátozás alá nem esik.
>

Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges

változásokért,

így az értékelés határnapja

után bekövetkező események vagy körülmények

megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újraírására.
>

A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat

tükrözik.
>

Értékbecslésünkben

hozzáértő,

felelős,

„a

jó

gazda

gondosságával

eljáró”

tulajdonost

feltételeztünk.
>

Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan

bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.
>

Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem látható

vagy földfelszín alatti dolgok, amelyek az ingatlan megállapított értékét befolyásolhatják.
>

Megbízásunknak

nem

képezte

tárgyát

geodéziai,

statikai,

talajmechanikai,

épületfizikai,

környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti ásványkincsek feltárására és azok használati jogára
vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú ismeretekkel nem is
rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.
>

Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen más

felhasználás esetén semminemű felelősséget nem vállalunk.
>

Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan publikált

anyagokban

hivatkozni.

Társaságunk

nem

vállal felelősséget semmiféle

következményként,

véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy ráfordításért (kiemelten az el
nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.). Veszélyes anyagok feltárására vonatkozó vizsgálatot
nem végeztünk. A vagyonértékelő szakembernek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a
veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat.
>

Veszélyes anyagok,

például azbeszt,

savak,

mezőgazdasági növényvédő szerek,

egyes

szigetelő anyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja az ingatlan érékét. Az értékelés elvégzésekor
feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon. Amennyiben szükséges, ez ügyben
a Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő külön megbízása.
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Mellékletek
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ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. szeptember 29-i ülésére
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség
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,
v
l
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) rendelet alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő
testületet a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
A feladat teljesítése érdekében a hivatal szervezeti egységei jelentették az egyes határozatban foglalt
feladatok végrehajtását, ami alapján került összeállításra az alábbi beszámoló.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budcy: est I. kerület Budavári Önkormán zat

Határozat száma

Tárgy

26/2021.
(VI.
24.)
önkormányzati határozat

a Budapest 1. kerület közigazgatási területén található,
Szabó Ilonka utcai kutyafuttató felújításáról

109/2021.
(IX.
30.)
önkormányzati határozat

a Kilus-kútnak és kertjének rendbetételéről

2022. május 31.

110/2021.
(IX.
30.)
önkormányzati határozat

Közösségi könyvszekrények kihelyezéséről

2022. május 31.

113/2021.
(IX.
30.)
önkormányzati határozat

Budapest 1.
Egészségügyi
módosításáról

2022. május 31.

A módosítás átvezetésre került a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában.

az alpolgármesteri felhatalmazásról

2022. május 31.

Az egyeztetések folyamatban vannak.

a Naphegy tér rendbetételéről

2022. május 31.

195/2021.
(XI.
25.)
önkormányzati határozat

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító
okiratának módosításáról

2022. május 31.

A módosítás átvezetésre került a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában.

202/2021.
(XI.
25.)
önkormányzati határozat

kerékpártárolók kialakításáról

2022. május 31.

A
műszaki
paraméterek
folyamatban van.

218/2021.
(XI.
25.)
önkormányzati határozat

a 1016 Budapest, Csap u. 4. fszt. 3.szám alatti lakásra
vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról

2022. június 30.

A lakásbérleti szerződés 2022. február 8-án
megkötésre került.

154/2021.
(X.
21.)
önkormányzati határozat
159/2021.
(X.
21.)
önkormányzati határozat

kerület Budavári Önkormányzat
Szolgálata
alapító
okiratának

Határidő

2022. május 31.

Intézkedés

A kutyafuttató felújítása megtörtént.

A Kilus-kút tisztítása és a növények beültetése
megtörtént, a padok felújítását a BÚJSZ
parkfenntartás keretében elvégezte.
A könyvszekrények elkészültek, telepítésük
megtörtént.

A tér és környezete rendbetétele megtörtént.

egyeztetése

Határozat száma

Tárgy

229/2021.
(XII.
16.)
önkormányzati határozat

a
házi
gyermekorvosi
ügyelet
ellátásának
biztosításáról és együttműködési megállapodásról
a
házi
gyermekorvosi
ügyelet
ellátásának
biztosításáról és az ezzel kapcsolatos közbeszerzési
eljárásról

230/2021.
(XII.
16.)
önkormányzati határozat

Határidő

2022. június 30.

2022. június 30.

262/2021.
(XII.
16.)
önkormányzati határozat

a BioTrans Kft. által szervezett "CseppetSem!"
programmal együttműködésben használt sütőolaj
gyűjtőpontok kialakításéról

2022. június 30.

7/2022.
(I.
13.)
önkormányzati határozat

a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó
szerződés, valamint az egészségügyi szolgáltatókkal
történő együttműködési megállapodás megkötéséről

2022. június 30.

35/2022.
(II.
24.)
önkormányzati határozat

a térfelügyeleti rendszer bővítéséről a 2022. évben

2022. június 30.

37/2022.
(II.
24.)
önkormányzati határozat

az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó
intézmények és köznevelési intézmények részére
adrenalin injekciók beszerzéséről és az adrenalin
injekciók használatához kapcsolódó oktatások
szen/ezéséről

2022. július 31

39/2022.
(II.
24.)
önkormányzati határozat

a Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány
részére 3 770 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról

2022. július 31.

Intézkedés

A házi gyermekorvosi ügyelet ellátásával,
biztosításával
kapcsolatos
döntések
megküldésre
kerültek
a
XII.
kerületi
önkormányzat részére. A közbeszerzési eljárás
előkészítését a XII. kerületi koordinálja.
A szerződéskötésekhez az intézmények és
üzemeltetők,
valamint
a
vállalkozó
elérhetőségeit kölcsönösen megküldtük, a
szerződések megkötése az üzemeltetők
feladata.
A szerződés, valamint az együttműködési
megállapodások aláírása megtörtént.
A határozat végrehajtásához további képviselő
testületi döntés szükséges.
Az óvodák, bölcsődék és azon iskolák részére,
amelyek nem kaptak a KUK szervezésben
injekciókat, egyeztetve az iskolaorvosokkal,
tanévkezdésre az Epipen injekciók biztosításra
kerültek. Az iskolaorvosok végezték/végzik a
képzéseket, a bölcsődékben a bölcsőde orvosa
tanította meg a munkatársakat, így a képzésre
biztosított
1,5
millió
Ft
nem
került
felhasználásra.

A szerződés megkötése folyamatban van.

Határozat száma

Tárgy

48/2022.
(II.
24.)
önkormányzati határozat

a felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásáról és az ezzel
kapcsolatos együttműködési megállapodásról

azonnal / folyamatos

49/2022.
(II.
24.)
önkormányzati határozat

a felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos
közbeszerzési eljárásról

azonnal / folyamatos

76/2022. (III. 24.)
önkormányzati határozat

kisebb szobrok kihelyezéséről

2022. május 31.

A szerződéskötés és szobrok kihelyezése
megtörtént.

92/2022.(111.24.)
önkormányzati határozat

a 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. 2. emelet 4.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról

2022. június 30.

A lakásbérleti szerződés megkötése
folyamatban van.

96/2022. (III. 24.)
önkormányzati határozat

a 1014 Budapest, Tárnok u. 13. 3. emelet 11. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása iránti kérelemről

Határidő

2022. június 30.

Intézkedés

A
döntést
követően
módosultak
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény kivételekre vonatkozó rendelkezései;
annak 111. § c) pontja alapján a Kbt.-t nem kell
alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, 3.
melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatásra,
ha az ellátási kötelezettség körébe tartozó,
részben vagy egészben közfinanszírozott
közszolgáltatás teljesítését szolgálja. Ennek
alapján a közbeszerzés eljárás helyett
beszerzési
eljárás
megindítására
és
lefolytatására
került sor,
a
szükséges
módosítások
elvégzését
követően
véglegesítésre kerültek a dokumentációk, majd
2022. augusztus 30. és 31. napján a szerződő
felek aláírták a szolgáltatási szerződés, amely
benyújtásra került a NEAK részére.

2022. május 3-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

Határozat száma

Tárgy

112/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
113/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
114/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a 1014 Budapest, Tárnok u. 13.1. emelet 4. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a Budapesti Rendőr- főkapitányság 1. kerületi
Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat és a
Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfigyelő
kamerarendszer működtetéséhez szükséges
költségek finanszírozása tárgyában együttműködési
megállapodás megkötéséről
a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat és a
Budapesti Rendőr-főkapitányság között a helyi
közbiztonságot érintő feladatok érdekében a
Budapest 1. kerületében teljesített túlszolgálat
finanszírozása tárgyában együttműködési
megállapodás megkötéséről
a 2022. évi Budavár Díszpolgára kitüntető cím
adományozásáról
a 2022. évi Budavári Virág Benedek Díj
adományozásáról
a 2022. évi Budavári Virág Benedek Díj
adományozásáról

115-116/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői
tisztségére beérkezett pályázatok elbírálásról

98/2022. (III. 24.)
önkormányzati határozat

106/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

107/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

108/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

Határidő

Intézkedés

2022. június 30.

2022. április 19-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

azonnal

A döntésről szóló kivonat a rendőrség részére
megküldésre került.

azonnal

A megállapodás megkötésre került.

azonnal

A megállapodás megkötésre került.

2022. május 20.

A díj átadása megtörtént.

2022. június 3.

A díj átadása megtörtént.

2022. június 3.

A díj átadása megtörtént.

azonnal

Az ügyvezetői pozícióra Szebeni Dóra került
megválasztásra.

Határozat száma

118-119/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
120/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
121/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

122/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

123/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

Tárgy

a nem képviselő főállású alpolgármester
megválasztásáról, a nem képviselő főállású
alpolgármester havi illetményének- és
költségtérítésének összegéről
a Vérmező fejlesztéséről a Fővárosi Önkormányzattal
kötendő együttműködési megállapodásról
a Budapest 1. kerület közigazgatási területén lévő
közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás igénybevételére bruttó 10 millió forint
keretösszeg biztosításáról
a Budapest 1. kerület közigazgatási területén lévő
közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás tárgyában a BKM Budapesti Közművek
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
vállalkozási keretszerződés megkötéséről
egyéni képviselői keret felhasználásáról (Attila
Közhasznú Alapítvány, Tibetet Segítő Társaság
Sambhala Tibet Központ Alapítvány)

Határidő

Intézkedés

azonnal

Az illetményszámfejtési rendszerben az
átvezetés megtörtént.

azonnal

A szerződés megkötésre került.

azonnal

A projket lebonyolításéra vonatkozó
szerződések megkötése megtörtént, a
megvalósítás folyamatban van.

azonnal

A projket lebonyolítására vonatkozó
szerződések megkötése megtörtént, a
megvalósítás folyamatban van.

2022. december 31

Az átcsoportosítás megtörtént, a soron
következő rendelet módosításba beépül.

124/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

egyéni képviselői keretfelhasználásáról
(kutyatrénerrel 3 alkalmas képzés)

2022. június 10.

Az átcsoportosítás megtörtént, a soron
következő rendelet módosításba beépül. A
képzés megszervezése folyamatban van.

125/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal a Várkert Bazár Kikötő
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás
megkötéséről

azonnal

Az üzemeltetési megállapodás 2022. június
16-án mindkét fél részéről aláírásra került.

Határozat száma

126/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

127/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

128/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
129/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

Tárgy

a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal történő
Együttműködési keretszerződés megkötéséről
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges
oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás
módosításéról
a Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társasággal
a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
a Budapest 1. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány
által benyújtott elszámolás elfogadásáról és részére
10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról

Határidő

Intézkedés

2022. május 20.

A szerződés megküldésre, majd aláírásra
került, a kedvezmény igénybevétele biztosított.

azonnal

A szerződés megküldésre, majd aláírásra
került.

2022. május 31.

A szerződés megküldésre, majd aláírásra
került.

2022. május 31.

130/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi
támogatási kérelméről

azonnal

131/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ"
kampányban való részvételről

azonnal

132/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a „Passzold vissza, Tesó!" kampányban való
részvételről

133/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a 1011 Budapest, Fő utca 21.3. emelet 2. szám alatti
ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

134/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról

azonnal

azonnal

A támogatási szerződés aláírásra került, és a
támogatási összeg kiutalásra került a
támogatott részére 2022. június 30-án.
A támogatottal a támogatási szerződés
megkötésre került, továbbá a támogatás
mindkét részlete a támogatott részére
kiutalásra került.
A RenoPont kialakítása megtörtént, hétfőnként
van személyes fogadóóra a ponton.
A kampányhoz való csatlakozás megtörtént, a
mobiltelefon visszagyűjtő pont az
Ügyfélszolgálati Iroda területén került
kihelyezésre.
Az Önkormányzat nem élt az elővásárlási
jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre
került.
További intézkedést nem igényel.

Határozat száma

135/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
136/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

Tárgy

a 1013 Budapest, Alagút utca 1.3. emelet 7. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
rendezéséről
a 1011 Budapest, Batthyány tér 4. földszint. 1. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
rendezéséről

Határidő

Intézkedés

2022. június 15.

2022. május 26-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. június 15.

2022. május 26-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

140/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a 1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám
alatti lakás benyújtott kérelemről

2022. július 31

A döntésről a kérelmezők tájékoztatása 2022.
május 18-án megtörtént. Az egyik ügyfél
személyes meghallgatást kért, melyre a
Tulajdonosi Bizottság 2022. július 18-i
rendkívüli ülésén került sor. A személyes
meghallgatás alapján újabb előterjesztés
készül a 2022. szeptember havi rendes
képviselő-testületi ülésre.

141/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a 1013 Budapest, Attila út 10.1. emelet 2. szám alatti
lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról

2022. május 31.

2022. május 26-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. június 30.

2022. május 25-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. június 30.

2022. május 25-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. június 30.

2022. május 25-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

142/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
143/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
144/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
145/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

a 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 14.1. emelet 2.
szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Szentháromság u. 7.1. emelet 11.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1016 Budapest, Zsolt utca 5. (Derék u. 20.) alagsor
2. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbításáról
a 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 29.1. emelet 1.
szám alatti lakás tekintetében benyújtott pályázat
felülvizsgálatának eredményéről

Határozat száma

146/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

147/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

148/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat

149/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
150/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat
153/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

154/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

Tárgy

K. E. élelmiszertámogatás iránti kérelme ügyében
2022. január 31. napján kelt BDV/483-2/2022
ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés
elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
K. E. lakásfenntartási támogatás iránti kérelme
ügyében 2022. január 31. napján kelt BDV/38391/2022 ügyiratszámú határozat ellen benyújtott
fellebbezés elutasításáról és a határozat
helybenhagyásáról
K. E. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti
kérelme ügyében 2022. február 15. napján kelt
BDV/3427-3/2022 ügyiratszámú határozat ellen
benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat
helybenhagyásáról
az SC Europe Kft. részére a 86/2020. (IX. 29.) VKB
határozattal és az azt módosító a 44/2021. (IX. 28.)
VKB határozattal kiadott közterület-használati
hozzájárulás módosításáról
az SC Europe Kft. közterület-használat iránti
kérelmének elbírálásáról
a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi
belső ellenőrzésének éves összefoglaló ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról
a 2021. évi pénzmaradvány felhasználásáról

Határidő

Intézkedés

azonnal

A határozat postai úton tértivevényes
küldeményként megküldésre került az ügyfél
részére.

azonnal

A határozat postai úton tértivevényes
küldeményként megküldésre került az ügyfél
részére.

azonnal

A határozat postai úton tértivevényes
küldeményként megküldésre került az ügyfél
részére.

azonnal

A döntés közlése 2022. május 20-án
megtörtént.

azonnal

A döntés közlése 2022. május 20-án
megtörtént.

További intézkedést nem igényel.

2022. szeptember 30.

Az intézmények értesítésre kerültek, az
átcsoportosítások megtörténtek, a soron
következő rendelet módosításba beépül.

Határozat száma

155/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
157/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
1 58/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
159/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
160/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
161/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
162/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
165/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

166/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

167/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

Tárgy

a Környezetvédelmi Alap 2021. évi maradványának
elfogadásáról
a THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.vel történő együttműködési megállapodás
megkötéséről
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.
2021. évi beszámolójának elfogadásáról
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. a
2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi
beszámolójának elfogadásáról
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2021. évi támogatásának
elszámolásáról
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített
beszámolójának elfogadásáról
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Közalapítványai 2021. évi beszámolóinak
elfogadásáról
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Budapest 1. kerületében végzett 2021. évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló
elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának
módosításáról

Határidő

Intézkedés

azonnal

A 2022. évi költségvetés tartalmazza az
elfogadott maradványt, további intézkedést
nem igényel.

2022. június 30.

A szerződés nem került megkötésre.

azonnal

A döntésről szóló kivonatot a cég megkapta.

azonnal

A döntésről szóló kivonatot a cég megkapta.

azonnal

A döntésről szóló kivonatot a cég megkapta.

azonnal

Az elszámolás elfogadásra került.

azonnal

A beszámoló elfogadásra került.

azonnal

A beszámoló elfogadásra került.

A határozat megküldésre került a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére.

azonnal

A módosítás átvezetésre került a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában.

Határozat száma

Tárgy

Határidő

Intézkedés

168/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat 2021.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

2022. június 30.

A képviselő-testületi határozat és az átfogó
értékelés megküldére került Budapest Főváros
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály részére.

169/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról

azonnal

A határozat megküldésre került a Szociális
Szolgáltató Központ részére.

folyamatos

A határozat megküldésre került az Egyesített
Bölcsőde részére.

2022. május 31.

A szerződés aláírásra került.

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
170/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

171/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

Egyesített Bölcsőde duális képzésben történő
részvételéről és az intézményben kisgyermeknevelő
képzésben résztvevő tanulók foglalkoztatásáról
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal történő
Együttműködési keretszerződés megkötéséről

173/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

a SMAPE Interreg projektben való részvételről

azonnal

174/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

a Toldy Ferenc Gimnázium főbejáratának
helyreállításáról

azonnal

175-176/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

az 1. kerületi általános iskolás korú gyermekek
részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező
táboroztatok 2021. évi pályázata támogatása
elszámolásának elfogadásáról

azonnal

A nyertes pályázókkal a támogatási szerződés
megkötése megtörtént, a támogatási
összegeket a Gazdasági Iroda kiutalta.

179/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

az I. kerület közrendjének és közbiztonságának
javítására a Batthyány tér környékén és a Corvin
téren tartózkodó hajléktalanok által okozott
problémák kezelésére kidolgozott intézkedési tervről

1-4. pont: azonnal, 5-6.
pont: 2022. május 31.,
7. pont: 2022.
szeptember 30., 8-10.
pont: 2022. június 15.

Folyamatos a végrehajtás.

Bár a partner tájékoztatása határidőben
megtörtént, visszalépett a pályázattól.
A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó
beszerzési eljárás sikeres volt, a szerződött
vállalkozó az elkészített restaurálási terveket
engedélyeztette, a kivitelezésre szeptember
november hónapban kerül sor.

Határozat száma

Tárgy

Határidő

Intézkedés

Az Önkormányzat nem élt az elővásárlási

180/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

a 1013 Budapest, Attila út. 19.1 emelet 2. a. szám
alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

2022. június 4.

jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre
került.

182-183/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

a 2022. évi Budavári Semmelweis Ignác Díj
adományozásáról

2022. június 24.

A díj átadása megtörtént.

2022. június 30.

A kérelmezőt 2022. június 15-én tájékoztattuk
a döntés tartalmáról. Az előkészített
részletfizetési megállapodást sem akkor, sem
a megbeszélt következő időpontban, 2022.
június 20-án nem írta alá, a határozat 2022.
július 1. napján hatályát vesztette.

azonnal

A hatósági szerződés megküldése 2022. június
2-án megtörtént.

azonnal

A hatósági szerződés aláírása megtörtént.

azonnal

A hatósági szerződés aláírása megtörtént.

azonnal

A döntés közlése 2022. június 2-án
megtörtént.

azonnal

A döntés közlése 2022. június 2-án
megtörtént.

azonnal

A döntés közlése 2022. június 2-án
megtörtént.

184/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

185/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
186/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
187/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
188/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
189/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat
190/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

a 1016 Budapest, Mészáros u. 30.1. emelet 4. szám
alatti lakás ügyében

a Lime Technology Kft. közösségi roller megosztó
szolgáltatás üzemeltetése iránti közterület-használati
kérelmének elbírálásáról
a TIER Operations Hungary Kft. közösségi roller
megosztó szolgáltatás üzemeltetése iránti
közterület-használati kérelmének elbírálásáról
a Vilii Fly Magyarország Kft. közösségi roller
megosztó szolgáltatás üzemeltetése iránti
közterület-használati kérelmének elbírálásáról
az Ennivaló Bisztró Kft. 41/2022. (IV.22.) VKB
határozat ellen benyújtott fellebbezésének
elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
a Panoráma 2003. Kft. közterület-használat iránti
kérelmének elbírálásáról
a Panoráma 2003. Kft. közterület-használat iránti
kérelmének elbírálásáról

Határozat száma

Tárgy

Határidő

Intézkedés

192/2022. (V. 26.)
önkormányzati határozat

interpelláció kivizsgálására bizottság kijelöléséről

2022. június 25.

A határozat végrehajtásra került, annak
eredményéről a testület a 257/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozattal döntött.

200/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a 60/2016. (V.26.) Kt. sz. határozat módosításáról

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

Az együttműködési megállapodás aláírása
megtörtént.

2022. szeptember 30.

Az együttműködési megállapodás aláírása
megtörtént.

a Mini bölcsődével a személyre szabott
környezettudatos fejlesztésért projekthez
kapcsolódó döntésekről

folyamatos

A projket megvalósítása az ütemezésnek
megfelően folyik. Az engedélyezési és kiviteli
tervezésre eredményes beszerzési eljárást
folytattunk le. A projekt tervezett zárása: 2024.
december 31.

a 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírásáról

közzétételre: 2022.
július 8.,
döntéselőkészítésre:
2022. november 30.

A pályázat kiírása megtörtént.

201/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

202/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

203/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

204/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat és a
Budavári Kapu Kft. között 2019. március 1. napján
kelt Parkolási közszolgáltatási szerződés
módosításáról
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a
Budavári Kapu Kft. között a kerékbilincselési
feladatok tárgyában szolgáltatási szerződés
megkötéséről

205/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
részére egyedi támogatás nyújtáséról

Mivel a gimnázium saját bankszámlával nem
rendelkezik, a támogatási kérelmet ismételten
benyújtja a gimnázium alapítványa mint
kérelmező nevében.

206/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A határozat megküldésre került az
Egészségügyi Szolgálat részére.

Határozat száma

207/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

208/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

212/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

213/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

Tárgy

Határidő

a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2021. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázat kiírásáról és közzétételéről,
valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság
létrehozásáról
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges
oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás
módosításáról

Intézkedés

A határozat megküldésre került a Szolgáltatási
Központ részére.

A határozat megküldésre került a
Szabadidőközpont részére.

azonnal

A bizottság megválasztásra került, a pályázati
kiírása megtörtént és le is zárult.

2022. július 31.

A szerződés megküldésre került, majd
megtörtént a módosító szerződés aláírása.

214/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal történő
együttműködési keretszerződés megkötéséről

2022. július 31.

21 5/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Hunyadi János úton tapasztalható illegális
turistabusz parkolás felszámolásáról

azonnal

A módosító szerződés aláírásra került, a
kedvezményes uszodabérlet biztosítása
folyamatos.
A Hunyadijános úton a szükséges forgalomtechnikai
felfestések megtörténtek, a kerületi közterület
felügyelet naponta több alkalommal ellenőrzi a
területet. A 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlési
rendelet szeptember 5-én hatályba lépett
módosításával várhatóan sokkal szen/ezettebb és
tervezhetőbb lesz a Budai Várba behajtó
turistabuszok száma, illetve az engedéllyel történő
behajtás miatt megszűnik a Hunyadi úton korábban
tapasztalt probléma.

Határozat száma

Tárgy

221/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Kosztolányi Dezső Gimnázium és a regensburgi
Goethe Gimnázium partnerkapcsolat támogatásának
elbírálásáról

222/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

223/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

224/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

225/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

228/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

229/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
230/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban a 2022/2023as nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározásáról
a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft.-vei az általa
fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsődében nyújtott
családi bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó
ellátási szerződés megkötéséről
a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.-vel az általa
fenntartott Csiribiri Családi Bölcsődében nyújtott
családi bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó
ellátási szerződés megkötéséről
a Csalogány 38 Medical Center Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött adásvételi szerződéssel
kapcsolatos hozzájárulásról
a 1011 Budapest, Batthyány tér 4.1. emelet 14.
szám alatti lakásra fennálló lakásbérleti jogviszony
közös megegyezéssel történő megszüntetése
tárgyában benyújtott kérelemről
a 1014 Budapest, Úri u. 52. fszt. 5. szám alatti
lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
m egh ossza b bítá sá ró 1
a 1013 Budapest, Pauler utca 16. földszint 2. szám
alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

Határidő

Intézkedés

azonnal

Mivel a gimnázium saját bankszámlával nem
rendelkezik, a támogatási kérelmet ismételten
benyújtja a gimnázium alapítványa mint
kérelmező nevében.

2022. augusztus 31.

A határozat megküldésre került a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák részére.

2022. július 31.

A határozat megküldésre került, a szerződés
aláírása megtörtént.

2022. július 31

A határozat megküldésre került, a szerződés
aláírása megtörtént

A kérelmező a 2022. július 8-án kelt levél útján
tájékoztatásra került a döntésről.

2022. július 31

A bérlő a 2022. július 7-én kelt levél útján
tájékoztatásra került a döntésről. Elfogadó
nyilatkozatot nem tett, így a határozat hatályát
vesztette.

2022. július 31.

2022. július 21 -én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
Az Önkormányzat nem élt az elővásárlási

2022. június 30.

jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre
került.

Határozat szánna

Tárgy

Határidő

231/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a 1015 Budapest, Batthyány utca 61. szám alatti
Társasházban található osztatlan közös tulajdonban
álló padlástér értékesítéséről

2022. július 31.

232/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti
Társasházban kiírt írásbeli szavazáson való
részvételről

2022. június 28.

233/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti
Társasház közös tulajdonban álló tetőterének
értékesítése tárgyában kiírt írásbeli szavazásról

2022. július 15.

234/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány
elszámolás elfogadásáról és részére 10 000 000 Ft
összegű támogatás nyújtásáról

2022. július 31.

235/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budai Vároltalmazó Közalapítvány által 2021.
évben igénybe nem vett támogatási összeg
visszafizetéséről és az elszámolás jóváhagyásáról

2022. július 1 5.

236/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budai Vároltalmazó Közalapítvány részére a 2022.
évben 10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról

2022. július 31.

237/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest 1. kerület Budavári Német Nemzetiségi
Önkormányzat részére egyedi támogatás nyújtásáról

azonnal

Intézkedés

Az Önkormányzat döntött a tetőtér eladásáról,
a jogi képviselő a döntésről kiértesítésre
került, az okiratok aláírására későbbi
időpontban kerül sor, a kapcsolódó iratok
beérkezésére várunk.
Az Önkormányzat hozzájárult az írásbeli
szavazáson való részvételhez, a szavazólap
aláírásra és a Társasház részére átadásra
került.
Az Önkormányzat döntött a tetőtér eladásáról,
a jogi képviselő a döntésről kiértesítésre
került, az okiratok aláírására későbbi
időpontban kerül sor, a kapcsolódó iratok
beérkezésére várunk.
A támogatási szerződés megkötése
megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra
került a támogatott részére.
A támogatott a 2021. évben fel nem használt
összeget 2022. július 11 -én visszautalta az
Önkormányzat részére.
A támogatási szerződés megkötése
megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra
került a támogatott részére.
A támogatási szerződés megkötése
megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra
került a támogatott nemzetiségi
önkormányzat részére.

Határozat száma

Tárgy

238/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest 1. kerület Budavári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére egyedi támogatás nyújtásáról

239/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Budapest 1. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat részére egyedi támogatás nyújtásáról

240/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és
Természetvédő Egyesület 2021. évi támogatásának
elszámolásáról és az idei évi támogatási kérelmének
elbírálásáról

241/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

242/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

243/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

244/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

az 1. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek 2021. évi pályázati támogatás
elszámolásának elfogadásáról
az 1. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek tevékenységének 2022. évi
támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
az 1. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek részére nyújtott 2021. évi
pályázati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az 1. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek 2022. évi támogatására kiírt
pályázat elbírálásáról

Határidő

azonnal

azonnal

Intézkedés

A támogatási szerződés megkötése
megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra
került a támogatott nemzetiségi
önkormányzat részére.
A támogatási szerződés megkötése
megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra
került a támogatott nemzetiségi
önkormányzat részére.

azonnal

A szerződés megkötése megtörtént, a
támogatási összeget a Gazdasági Iroda
kiutalta.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

2022. július 18.

A nyertes pályázók kiértesítése megtörtént, a
megkötésre került támogatási szerződések az
összeg kiutalása érdekében a Gazdasági Iroda
részére átadásra kerülnek.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

2022. július 18.

A nyertes pályázók kiértesítése megtörtént, a
megkötésre került támogatási szerződések az
összeg kiutalása érdekében a Gazdasági Iroda
részére átadásra kerülnek.

Határozat száma

Tárgy

Határidő

Intézkedés

248/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a generációk közötti kapcsolatteremtést segítő
programról

azonnal

A program előkészítése folyamatban van.

250/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Vándorbölcső mozgalom programhoz való
csatlakozásról

azonnal

A támogatási szerződés megkötésre került a
Budai Polgári Körrel; a beszerzést az egyesület
végzi el.

251/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
254/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
255/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

a Digitális Okosjáték Óvodásoknak két

2022. július 8.

A szerződés megkötése megtörtént.

2022. július 12.

A mozaik felújítása megtörtént.

azonnal

A képviselő-testületi döntés megküldésre
került.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

A pályázat kiírása határidőben megtörtént, a
pályázat eredménytelen volt.

2022. július 31.

2022. július 18-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. július 15.

2022. július 25-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. július 31.

2022. július 21-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

257/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

258/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
263/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
264/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
265/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

intézményünknél történő bevezetéséről
a Toldy Ferenc Gimnázium mozaikjának felújításáról
Géher István emléktábla elhelyezéséről a Budapest 1.
kerület, Attila út 109. szám alatti társasházra
képviselő által benyújtott „2021. évben kifizetett
normatív jutalmak, céljuttatások és projekt jutalmak"
tárgyú interpelláció kivizsgálásának eredményéről
szóló tájékoztatás elfogadásáról
a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat által
megrendezésre kerülő Adventi és Karácsonyi Vásár
megszervezéséről és lebonyolításáról
a 1014 Budapest Úri u. 20/B. 1. emelet 1. szám alatti
lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 4. 4. emelet 21 /A.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Táncsics M. u. 15.1. emelet 10.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
rendezéséről

Határozat száma

266/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
267/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
268/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
269/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
270/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
271/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

272/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
273/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
283/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
284/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat
285/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozat

Tárgy

a 1016 Budapest, Mészáros u. 16. fszt. 2/a. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Országház u. 8. 2. Ipcs. 2. emelet
1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1016 Budapest, Hegyalja út 5. 3. emelet 14. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
rendezéséről
a 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 6. fszt. 2. szám alatti
lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezéséről
a 1013 Budapest, Szarvas tér 1. fszt. 4. szám alatti
lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezéséről
B. H. születési támogatás iránti kérelme ügyében
2022. február 27. napján kelt BDV/3586-2/2022
ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés
elutasításáról és a határozat helybenhagyáséról
G. P. születési támogatás iránti kérelme ügyében
2022. május 07. napján kelt BDV/11264-2/2022
ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés
elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
garázs fennmaradása céljából közterület-használat
iránti kérelem elbírálásáról

Határidő

Intézkedés

2022. július 31.

2022. július 20-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. július 31.

2022. július 19-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. július 31.

2022. július 22-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. július 31.

2022. július 26-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

azonnal

2022. augusztus 1-jén a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

azonnal

A határozat postai úton tértivevényes
küldeményként megküldésre került az ügyfél
részére.

azonnal

A határozat postai úton tértivevényes
küldeményként megküldésre került az ügyfél
részére.

azonnal

A döntés közlése 2022. június 30-án
megtörtént.

2022. évi „Budavárért Emlékérem" adományozásáról

2022. szeptember 9.

A díj átadása megtörtént.

2022. évi „Budavárért Emlékérem" adományozásáról

2022. szeptember 9.

A díj átadása megtörtént.

a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat 2022.
évi közbeszerzési tervének módosításáról

azonnal, folyamatos

A publikálás megtörtént az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT* 1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a lejárt határidejű 26/2021. (VI. 24.), 109, 110, 113/2021. (IX. 30.), 159/2021. (X. 21.),
195, 218/2021. (XI. 25.), 262/2021. (XII. 16.), 7/2022. (I. 13.), 37, 48, 49/2022. (II. 24.), 76, 96,
98/2022. (Ili. 24.), 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150/2022. (V. 12.), 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 173, 175, 176, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192/2022. (V. 26.), valamint
200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230,
232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 250, 251, 254, 255, 257, 258, 263, 264, 265,
266,267, 268, 269, 270,271,272,273,283, 284, 285/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.

A Képviselő-testület a 242, 244/2022. (VI. 23.) és 185/2022. (V. 26.) önkormányzati határozatok
végrehajtásának határidejét 2022. október 31-ig, 121,122,123,124/2022. (V. 12.) és 248/2022.
(VI. 23.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022. november 30-ig, a
154/2021. (X. 21.), 229, 230/2021. (XII. 16.), 202/2021. (XI. 25.), 35, 39/2022. (II. 24.), 92/2022.
(III. 24.), 174, 179/2022. (VI. 26.) és 231, 233/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatok
végrehajtásának határidejét 2022. december 31-ig, a 215/2022. (VI. 23.) önkormányzati
határozat végrehajtásának határidejét 2023. március 31 -ig, a 203/2022. (VI. 23.) önkormányzati
határozat végrehajtásának határidejét 2024. december 31 -ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: érintett szakirodák

INTERPELLÁCIÓ

címzett:

benyújtó:

V. Naszályi Márta

Varga Dániel

polgármester asszony részére

képviselő

tárgy: A Képviselő-testület 215/2022 (VI. 23.) önkormányzati határozatának végrehajtásáról

Tisztelt Polgármester Asszony!
A turistabuszok tömeges jelenléte rendkívüli mértékben megkeseríti a Hunyadi János úton
lakók életét, zavarja nyugalmukat és veszélyezteti egészségüket. 2022. június 9-én „A
Hunyadi úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolásáról” címmel nyújtottam
be egy határozati javaslat csomagot a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. Ebben
kifejtettem, hogy a 3,5 méternél magasabb járművek behajtását célzó tábla megoldást
jelenthetne a problémára, hiszen az átlagos autóbuszok 3,6 méterükkel a jövőben nem
hajthatnak be az utcába.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete (SZMSZ) 55. és 56. § alapján az alábbi kérdésre kérem a válaszát:
A képviselő-testület 215/2022 (VI.23) önkormányzati határozatának 4. pontjával az alábbi
döntést hozta: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő testületé felkéri a
Polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, hogy a
3,5 méteres magassági korlátozást jelző KRESZ-tábla (kivéve engedéllyel) a továbbiakban is
és tartósan kihelyezésre kerüljön a Hunyadi János útra.
Polgármester Asszony mikor, milyen formában terjesztette a Fővárosi Közgyűlés elé a
fent említett KRESZ-tábla tartós kihelyezését, milyen döntés született az ügyben, és ez
hol érhető el?

Tisztelettel:

Budapest,
2022.09.27.

Varga Dániel

Víziváros önkormányzati képviselője

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29- i ülésére
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra

dr Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

aljegyző

jegyző

polgármester

aji

■íi

Jogi Csoport

\\<<'0/
'' •'

V/

nes'.-'-

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1,
cégjegyzékszáma: 01-09-952764, képviseli: Dőri Tamás Péter ügyvezető, a továbbiakban: Budavári
Kapu Kft. vagy Társaság) ügyvezetője jelezte a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
továbbiakban: Önkormányzat) felé, hogy az Alapító Okiratát módosítani szükséges. Ennek indokairól
levélben nyújtott részletes tájékoztatást (1. sz. melléklet) az Önkormányzat részére:

A Budavári Kapu Kft. - az Önkormányzattal kötött együttműködési szerződés értelmében - a budai vár
és Budapest i. kerület területén működő parkolási rendszerek üzemeltetését végzi, mind a technikai
háttért biztosító szolgáltatások leszerződésével, mind a személyi állomány biztosításával.
A közszolgáltatási szerződés értelmében - a vonatkozó EU bizottsági keretszabály (2012/C8/03) szerint
- az Önkormányzat havonta utólag, a működtetésre fordított tényleges költségeket, mint szolgáltatási

díjat téríti meg a Kft. részére. Figyelembe véve a szigorú EU előírásokat, a Társaság részéről benyújtott
havi költségösszesítő többszörös, tételes ellenőrzésen megy átjóváhagyás előtt.
Az utófinanszírozás állandó pénzügyi feszültséget jelent a Társaság részére. Ennek áthidalására az
Önkormányzat minden évjanuár első napjaiban vevő-előleget utal át a cég számlájára, ami az utolsó
havi elszámolással visszavonásra kerül - hogyne szerepeljen a tétel az éves beszámolókban.
A cca. 350 napra adott vevőelőleg burkolt hitelnyújtástjelent.
A helyzet rendezésére kezdeményezzük, hogy az Önkormányzat a vevőelőleg visszavonásával, a
működtetéshez szükséges pénzeszköz tőkeemelésként történő átutalásával, hosszútávon rendezze a
Társaság napi működésének finanszírozását.
•
munkabér ésjárulékainak kifizetése tárgyhó 5-én és 12-én, összeg átlag 23,5mFt
•
szállítói számlák ( a technikai működtetést végző cégek számláinak fizetése: átlag 25 nap) -ezek
szoftverek, automaták, PDA-k, internetkapcsolat, liftkarbantartás, stb. Havi összeg átlag: 13-16 mFt
•
a Társaság számláján szükséges minimum pénzeszköz - azonnal hibaelhárítás, havária esetére
- minimum 8-10 mFt.
a behajtási költségek hatósági díjainak előfinanszírozására az ügyvédi a/számlákon átlag 2-3mFt
•
a szolgáltatások díjának Áfa fizetése tárgyhó 20-a, átlag: 8 mFt (ez az Önkormányzatnál átmenő
tétek kifizeti és visszaigényli).
•
eseti adófizetések: TAO, HIPA, Innováció, rehab, hozzájárulás negyedévet követő hó 20-ig,
változó mértékben (illetve fél évente)
Az Önkormányzati utófínanszírozás megérkezése általában tárgyhót követő hó 25-30. között történik.
A számlák átlaga: 48 mFt. Az összeg 38 és 58mFt között változott2022-ben. Ha nagyobb kifizetése volt
a Társaságnak hó közben, akkor az utófínanszírozás beérkezéséigjelentős pénzügyi feszültséget kell
kezelnie.
A Társaság saját tőke értéke a mérlegben 50%, likviditási mutatója 1 alatt van, ami gyenge fizetési
készségetjelent.
Az Önkormányzat döntése alapján a Budavári Kapu Kft. még az idén az Országház u. 9. szám alatti
épületbe költözik, ahol a jelenleg több telephelyen működő részlegei egy helyre kerülnek. AíZ irodák
belső kialakítása, a bútorok és egyéb berendezések beszerzése a Budavári Kapu Kft. feladata, aminek
várható költsége (~30 mFt)
irodabútor berendezések és a feltétlenül szükséges !T rendszerek beszerzése a jelenlegi
utófinanszírozással nem kezelhető, minden szállító előleget kér a munka megkezdéséhez.
A beruházási kötelezettséget, a finanszírozási feszültség megoldását és a várhatóan emelkedő
költségek hatásait figyelembe véve kérjük, hogy a Kft. likviditási helyzetét az Önkormányzat ázsiós
tőkeemeléssel (részbeni jegyzett tőke emelés, nagyobb részt tőketartalékba helyezés) rendezze
hosszútávon.
/Iz ázsiós tőke-emelés mértékére WmFt jegyzett tőke emelését és 70mFt tőketartalék befizetését
kérjük a tulajdonos Önkormányzat részéről.
/lz

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 35. § (2) bekezdése és a 36. § (1) bekezdésének b) pontja
értelmében:

„35. § (2) A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a
tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév
adózott eredményéből tevődik össze."
„36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni:
b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az alapítás
részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a
névértékkülönbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét."
A Polgári törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény 3:102. § alapján gazdasági társaság létesítő
okiratának módosításáról a társaság legfőbb szerve jogosult dönteni. A Társaság Alapító Okiratának
módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik

A fent leírtak alapján az Alapító Okirat módosítása az alábbiak szerint történik:

Az Alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével a Társaság saját tőkéjét felemeli. A saját tőke
felemelésére oly módon került sor, hogy az Alapító 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot jegyzett
tőkébe (a törzstőkeemelés mértéke), valamint további 70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió forintot
tőketartalékba helyez az alábbi célokra: munkabér és járulékai kifizetésér, szállítói számlák, behajtási
költségek, szolgáltatások kifizetésére, eseti adófizetésekre, valamint az I. kerületi Országház utca 9. sz.
épület berendezésével kapcsolatos költségekre.

A tőkeemelés következtében a társaság jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 20.000.000 Ft-ról 30.000.000 Ft-ra
emelkedik.

Ezek alapján az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint fog módosul:

„6.

A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetéte/üzletrésze

A Társaság törzstőkéje 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió Forint, amely teljes egészében pénzbetétből
áll. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsátott 20.000.000
Ft-ot. Alapító a 2022. napján elhatározott tőkeemelésre figyelemmel 10.000.000 Ft-ot2022.... napjáig
köteles banki átutalás útján teljesíteni a Társaság pénzforgalmi számlájára."
Az Alapító Okirat módosítását a társaság felügyelő bizottsága véleményezte és 5/2022. (IX.27.) FB sz.
határozattal elfogadta (2. sz. melléklet).

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet alapján „Egyéb céltartalékok" 32. soron 30.000.000 Ft és 6.
melléklet alapján Általános tartalék soron 50.000.000 Ft fedezet áll rendelkezésre a 80.000.000 Ft, azaz
nyolcvanmillió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás átutalására.

Az előterjesztés sürgőssége indokolt, mivel Budavári Kapu Kft. feladatait addig nem tudja az új, kijelölt
épületben folytatni, amíg annak a szükséges berendezéseinek beszerzésére nem áll rendelkezésére
anyagi fedezet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 2. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.

Kérem

a

Tisztelt

elfogadására!

Képviselő-testületet

a

mellékletben

szereplő

Alapító

Okirat

módosításának

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításnak elfogadásáról

1

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy pénzbeli vagyoni
hozzájárulás teljesítésével a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. saját tőkéjét felemeli.
A saját tőke felemelésére oly módon történik, hogy az Alapító 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot
jegyzett tőkébe (a törzstőkeemelés mértéke), valamint további 70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió
forintot tőketartalékba fog helyezni az alábbi célokra: munkabér és járulékai kifizetésér, szállítói
számlák, behajtási költségek, szolgáltatások kifizetésére, eseti adófizetésekre, valamint az I. kerületi
Országház utca 9. sz. épület berendezésével kapcsolatos költségekre.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a tőkeemelés
következtében a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéje (törzstőkéje)
20.000.000 Ft-ról 30.000.000 Ft-ra emelkedik.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. és 2. pontja alapján
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát - a
határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.

4

4.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 6.
melléklet alapján „Egyéb céltartalékok" 32. soron 30.000.000 Ft és 6. melléklet alapján Általános tartalék
soron 50.000.000 Ft fedezet terhére a 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegű pénzbeli
vagyoni hozzájárulás kifizetését.

5.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének jelen határozata alapján megtegye
a szükséges intézkedéseket a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okiratának
cégbírósághoz történő bejelentéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3.

Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Levél
2. melléklet: Felügyelő Bizottság határozata
3. melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Alapítói Okirat

fPW
Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001
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Budavári Önkormányzat
Váradiné Naszályi Márta
Polgármester részére

Tárgy: Kérelem a Budavári Kapu Kft. folyamatos likviditási hiányának tőkeemeléssel történő
rendezésére

Tisztelt Polgármester Asszony!
A Budavári Kapu Kft. - az Ónkormányzattal kötött együttműködési szerződés értelmében - a budai vár
és Budapest I. kerület területén működő parkolási rendszerek üzemeltetését végzi, mind a technikai
háttért biztosító szolgáltatások leszerződésével, mind a személyi állomány biztosításával,
A közszolgáltatási szerződés értelmében - a vonatkozó
EU bizottsági keretszabály (2012/C8/03)
szerint - az Önkormányzat havonta utólag, a működtetésre fordított tényleges költségeket, mint
szolgáltatási díjat téríti meg a Kft. részére. Figyelembevéve a szigorú EU előírásokat, a Kft. részéről
benyújtott havi költségösszesítő többszörös, tételes ellenőrzésen megy át jóváhagyás előtt.
Az utófinanszírozás állandó pénzügyi feszültséget jelent a Kft. részére. Ennek áthidalására az
Ónkormányzat minden év január első napjaiban vevő-előleget utal át a cég számlájára, ami az utolsó
havi elszámolással visszavonásra kerül - hogy ne szerepeljen a tétel az éves beszámolókban.
A cca. 350 napra adott vevőelőleg burkolt hitelnyújtást jelent.
A helyzet rendezésére kezdeményezzük, hogy az Ónkormányzat a vevőelőleg visszavonásával, a
működtetéshez szükséges pénzeszköz tőkeemelésként történő átutalásával, hosszútávon rendezze a Kft.
napi működésének finanszírozását.

Részletes indoklás:
A cég a legnagyobb szállítókkal a Ptk. szerinti 30 napos fizetési határidőben állapodik meg, de a
szállítói finanszírozás nem elegendő a pénzügyi biztonsághoz.
A Kft. fizetési kötelezettségeinek, az adófizetéseknek határidőben eleget tesz. A cég működése nem
veszteséges.

Technikai részletek, a havi pénzáramlás legfontosabb tételei:
• munkabér és járulékainak kifizetése tárgyhó 5-én és 12-én, összeg átlag 23,5mFt
• szállítói számlák ( a technikai működtetést végző cégek számláinak fizetése: átlag 25 nap) -ezek
szoftverek, automaták, PDA-k, internetkapcsolat, liftkarbantartás, stb. Havi összeg átlag: 13-16 mFt

• a Kft. számláján szükséges minimum pénzeszköz - azonnal hibaelhárítás, havaria esetére minimum 8-10 mFt.
• a behajtási költségek hatósági díjainak előfinanszírozására az ügyvédi alszámlákon átlag 2-3mFt
• a szolgáltatások díjának Áfa fizetése tárgyhó 20-a, átlag: 8 mFt (ez az Önkormányzatnál átmenő
tétel: kifizeti és visszaigényli).
• eseti adófizetések: TAO, HIPA, Innováció, rehab, hozzájárulás negyedévet követő hó 20-ig, változó
mértékben (illetve fél évente)
Az önkormányzati utófinanszírozás megérkezése általában tárgyhót követő hó 25-30. között történik. A
számlák átlaga: 48 mFt. Az összeg 38 és 58mFt között változott 2022-ben. Ha nagyobb kifizetése volt a
Kft-nek hó közben, akkor az utófinanszírozás beérkezéséig jelentős pénzügyi feszültséget kell kezelnie.
A Kft. saját tőke értéke a mérlegben 50%, likviditási mutatója 1 alatt van, ami gyenge fizetési készséget
jelent.
Továbbifinanszírozási igénytjelent:
•

•

•

A szeptember 5-től életbeléptetett parkolási rendelet végrehajtásához, az egyes zónák fizetős
időszakának meghosszabbítása miatt a parkoló ellenőrök létszámát emelni kell (+8-10 fÖ), továbbá a
kerékbilincselésben való részvételünkhöz szükséges a munkaerő bővítése (+10 fő)
a rendelet hatására ezen a munkaerőpiacon vákuum alakult ki, minden érintett kerület a leggyorsabb
létszámfeltöltésre törekszik. A meglévő munkaerő megtartása a bérezési konstrukció módosításával,
és béremeléssel kezelhető
A tulajdonos Budavári Ónkormányzat döntése értelmében a Budavári Kft. részlegei egy helyre, (a
Kapisztrán téri épületből, a Fő utcából és az Iskola utcából) az Országház u.9. sz. épületbe
költöznek. Az épület felújítása a GAMESZ felügyeletében elkészült, de a közbeszerzési pályázat
kiírása nem tartalmazta az irodák belső kialakítását, a bútorok és egyéb berendezések beszerzését.
Ezt a feladatot most Társaságunknak kell elvégeznie, így ezek költsége is a Kft-t terheli, aminek
várható összege 30 millió Ft.

A GAMESZ, a felújításból fennmaradt 30 mFt-ot visszafizette az Ónkormányzat részére, az összeg
rendelkezésre áll.
Az irodabútor berendezések és a feltétlenül szükséges IT rendszerek beszerzése a jelenlegi
utófinanszírozással nem kezelhető, minden szállító előleget kér a munka megkezdéséhez.
A beruházási kötelezettséget, a finanszírozási feszültség megoldását és a várhatóan emelkedő költségek
hatásait figyelembevéve kérjük, hogy a Kft. likviditási helyzetét az Önkormányzat ázsiós tőkeemeléssel
(részbeni jegyzett tőke emelés, nagyobb részt tőketartalékba helyezés) rendezze hosszútávon.

Az ázsiós tőke-emelés mértékére lOmFt jegyzett tőke emelését és 70mFt tőketartalék befizetését
kérjük a tulajdonos Önkormányzat részéről.
Társaságunk biztonságos működése érdekében kérjük Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy fentiek
figyelembevételével támogassa a tőkeemelés megvalósulását és elfogadásra beterjeszteni szíveskedjen a
Képviselő-testület elé.
Budapest, 2022.szeptember 20.
Tisztelettel

•őri Tamás

$
Budavári Kapu Kft
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001
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JEGYZŐKÖNYV KIVONAT
a 2022.09.27-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatról

5/2022 (IX.27.) FB sz. határozat:
A Budavári Kapu Kft. likviditási nehézségeire tekintettel a Felügyelőbizottság támogatja
és javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra a biztonságos működéshez szükséges
tulajdonosi tőkeemelés megvalósulását és az ehhez szükséges alapító okiirat módosítását.

(2 igen szavazat, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Bayer Boglárka Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság néven
alapított, a cégjegyzékbe 01-09-952764 számon bejegyzett, kizárólag a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban:
Társaság) alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) szerint elfogadott és a 2022. szeptember ... napján kelt alapítói határozatok szerint
módosított szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

1.

A Társaság cégneve:
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: Budavári Kapu Kft.

2.

A Tátsaság székhelye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

2/A.

A Társaság telephelyei:

1011 Budapest, Iskola utca 10.
1011 Budapest, Fő utca 15.
1013 Budapest, Attila út 65. ajtó: 1.

3.

A Társaság tevékenységi köte (TEÁOR ’08)
Fő tevékenység: 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Egyéb tevékenységek:
6832 Ingatlankezelés
7990 Egyéb foglalás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 Epítményüzemeltetés
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3513 Villamosenergia-elosztás
5320 Egyéb postai, futárpostái tevékenység
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8220 Telefoninformáció
8292 Csomagolás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bendakás nélkül

4.

A Társaság időtartama, üzleti éve
A Társaság határozatlan időtartamra alakul, működését cégbírósági bejegyzés napjával kezdi
meg.
A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, ide nem értve az első üzleti évet, amely a
cégbírósági bejegyzés napjától az adott év december 31-ig tart.

5.

A társaság egy edüli tagja/alapítója
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6.

A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetéte/üzletrésze
A Társaság törzstőkéje 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió Forint, amely teljes
egészében pénzbetétből áll. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapító a
Társaság rendelkezésére bocsátott 20.000.000 Ft-ot. Alapító a 2022. szeptember 29.
napján elhatározott tőkeemelésre figyelemmel 10.000.000 Ft-ot a ......... /2022. (...)
Önkormányzati határozat meghozatalától számított 15 napon belül köteles banki
átutalás útján teljesíteni a Társaság pénzforgalmi számlájára.
Id. a 2022. szeptember... napján kelt alapítói határozatot
Az Alapító törzsbetéte a törzstőkével azonos, üzletrészként a törzstőke, illetve a szavazatok

100 %-át testesíti meg.

7.

A Társaság legfőbb szerve

7.1.

A taggyűlésnek, mint a Társaság legfőbb határozathozó szervének a Ptk-ban, illetve a jelen
alapító okiratban meghatározott jogait az Alapító gyakorolja mindaddig, amíg a Társaság
egyszemélyes kft-ként működik.

7.2.

Az Alapító minden olyan kérdésben, amely a Ptk., a jelen alapító okirat, vagy saját alapítói
határozata alapján a hatáskörébe tartozik, írásban hozza meg döntését, határozatát.

7.3.

Az ügyvezető minden évben köteles az üzleti év végét követő legfeljebb 120 napon belül
írásbeli beszámolót (éves üzleti jelentés) az Alapító elé terjeszteni, amely tartalmazza a
Társaság egész évi működésére vonatkozó összefoglaló jelentést, továbbá a számviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
javaslatot. A Felügyelő Bizottság köteles az előzőek szerinti írásbeli beszámolóról (éves
üzleti jelentésről) a saját írásbeli jelentését fenti határidőn belül ugyancsak az Alapító elé
terjeszteni, ennek hiányában az Alapító nem hozhat érvényes határozatot.

7.4.

Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság, ha azt a Társaság működése szempontjából
szükségesnek tartják, bármikor jogosultak javaslatukat írásban az Alapító elé terjeszteni, és
döntését kérni.

Köteles az Alapító döntését kénu, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából
megállapítható, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, illetve, ha a
Társaság a fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Ilyen esetben
pótbefizetésről, vagy a törzstőke leszállításáról kell határozni, ennek hiányában dönteni kell
a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, vagy - további tag(ok) bevonásával - betéti
társasággá, illetve közkereseti társasággá való átalakulásáról.
7.5.

Az Alapító az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság 7.3. és 7.4. pontok szerinti előterjesztése
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban, alapítói határozat formájában
értesíti döntéséről az ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottságot.

7.6.

Az ügyvezető köteles az alapítói határozatokat a Határozatok Könyvébe folyamatosan
bevezetni, illetve abban elhelyezni.

7.7.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:
a)
a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntés;
b)
üzletrész felosztásához való hozzájárulás, illetve üzletrész bevonásának elrendelése;
c)
az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
d)
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját ügyvezetőjével
vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
e)
az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai elleni követelések érvényesítése;
f)
a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
g)
az alapító okirat módosítása, ideértve a törzstőke felemelésének vagy leszállításának
elhatározását is;
h)
osztalékelőleg kifizetésének elhatározása;
i)
mindazon egyéb ügyek, amelyeket a Ptk., a jelen alapító okirat, vagy alapítói
határozat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító az ügyvezető részére bármely kérdésben, írásban utasítást adhat, melyet az ügyvezető
végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:24. §-ban foglalt felelősség alól.
7.8.

Az Alapító és a Társaság közötti bármely szerződés érvényességéhez annak közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba való foglalása szükséges.

7.9.

Az Alapító az éves beszámolóról (éves üzleti jelentésről) való döntésével egyidejűleg értékek
az ügyvezető előző évi munkáját, és ennek alapján határoz a részére adható felmentvény
tárgyában. A felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a
Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

8.

Az ügyvezető

8.1.

A Társaság mindazon ügyeit, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe,
az ügyvezető intézi, képviseli a Társaságot hatóságok előtt és harmadik személyekkel
szemben.

8.2.

Az ügyvezetőt az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb azonban 5 (öt) éves időtartamra. Az
ügyvezető tevékenységének elősegítése érdekében az Alapító egy vagy több cégvezető
kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései
alapján irányítja a Társaság folyamatos működését.

A Társaság 2020. november 02. napjától 2025. november 1. napjáig, határozott időtartamra
kijelölt ügyvezetője:
Dőd Tamás Péter (anyja neve: Márton Kornélia, lakcíme: 1158 Budapest, Vasgolyó utca 5.
I. emelet 4., születési hely, idő: Budapest, 1958. december 8., adóazonosító jele:
8335782423).
8.3.

Az Alapító hozzájárulása nélkül az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést a
Társaságával azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, illetve nem
lehet vezető tisztségviselő ilyen gazdálkodó szervezetnél. Az ügyvezető és hozzátartozói
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Társaság
tevékenységébe tartozó ügyleteket. E szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár
megtérítéséért az ügyvezető felelősséggel tartozik.

8.4.

Az ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A Társaság munkavállalói felett
a munkáltatói jogokat Dóri Tamás Péter ügyvezető gyakorolja.

8.5.

Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a
Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztjét ellátni. A Társaság
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető a feladatait
a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a
jogszabályok, a jelen alapító okirat, az alapítói határozatok, valamint ügyvezetési
kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai
szerint felel.

8.6.

Az ügyvezetői tisztség megszűnik a megbízás időtartamának lejáratával, az Alapító általi
visszahívással, valamely törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, lemondással
vagy elhalálozással. Lemondás esetén, ha azt a Társaság működőképessége megkívánja,
annak hatálya csak a bejelentéstől számított 60. napon áll be, kivéve, ha az Alapító ezt
megelőzően gondoskodik új ügyvezető megválasztásáról. Ezen időtartamban az ügyvezető
köteles részt venni a halaszthatatlan döntések, illetve intézkedések meghozatalában, illetve
megtételében.

9.

Képviselet, cégjegyzés

9.1.

Az ügyvezető az ügyekmeghatározott
képviseleti joggal ruházhatja fel.

9.2.

A Társaság cégének jegyzésére azalábbiak jogosultak:
-

csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit

az ügyvezető önállóan.

9.3.

A cégjegyzés akként történik, hogy a képviseletre/cégjegyzésre jogosultak az iratokat a
Társaság cégneve alatt az aláírási címpéldánynak megfelelően saját névaláírásukkal látják el.

10.

Felügyelő Bizottság

10.1.

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából az Alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot jelöl
ki határozott, legfeljebb azonban 5 (öt) éves időtartamra.

10.2.

A Társaság 2020. február 21. napjától 2025. február 20-ig terjedő határozott időtartamra
kijelölt Felügyelő Bizottság
elnöke:
Bayer Boglárka (anyja neve: Gyeraj Mária, lakóhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 65. 2. em.
3a, születési helye és ideje: Tripoli (Líbia), 1982. szeptember 2., adóazonosító jele:
8422474395)

tagjai:
tagja (2020. november 2. napjától 2025- február 20-ig terjedő határozott időtartamra):
Nagyváradi Róbert (lakcíme: 1084 Budapest, Víg utca 28. IV/1., anyja neve: Andreikovits
Erzsébet).
tagja (2021. július 15. napjától 2025. február 20-ig terjedő határozott időtartamra):
Wehner Kristóf (anyja neve: Wagner Orsolya Márta, lakóhelye: 1014 Budapest, Tárnok utca
5. Lem 8a., születési helye és ideje: Budapest, 1982. szeptember 23., adóazonosító jele:
8422683113)

10.3.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésének
részletes szabályait a saját maga által elfogadott, és az Alapító által jóváhagyott ügyrend
tartalmazza.

11.

A könyvvizsgáló

11.1.

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízatásának - legfeljebb
5 (öt) évig terjedő határozott időre szóló - tartamáról és díjazásáról, valamint visszahívásáról
az Alapító dönt.
Megbízatása nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az üzleti év számviteli törvény
szerinti beszámolóját elfogadó alapítói döntésig terjedő azon időszak, amelynek a
felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. A
könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető köt a Társaság nevében szerződést a
polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől számított 90
(kilencven) napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálytalanná válik, és másik
könyvvizsgálót kell az Alapítónak kijelölnie. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg
kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a
könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapító jóváhagyásával
kerülhet sor.

11.2.

A Társaságnak 2021.
könyvvizsgálója:

július

15-től 2023. július

14-ig terjedő időszakra kijelölt

CORRECT Pénzügyi-és Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
1026 Budapest, Bimbó út 182. fszt. 3.
Cg. 01-09-907186

képviselőjeként eljár: Egri István Iván (anyja neve: Stem Jolán)

1223 Budapest, Elza utca 11.
MKVK tagsági száma: 003152
11.3.

A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból,
hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

11.4.

A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeiről, ennek keretében
felvilágosítást kérhet a Társaság ügyvezetőjétől és dolgozóitól, megvizsgálhatja a Társaság
könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit.

11.5.

A könyvvizsgáló köteles az Alapító döntése iránti eljárást kezdeményezni a Társaságnál, ha
tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy az ügyvezető
felelősségét felvető tényről szerez tudomást. Amennyiben ezen indítványát elutasítják, vagy
nem teljesítik, akkor közvedenül az Alapítóhoz fordulhat, illetőleg amennyiben az Alapító
a szükséges döntést nem hozza meg, jogosult a cégbíróságot értesíteni.

A jelen létesítő okiratban szereplő természetes személyek a Ctv. 10. § (4) bekezdése alapján külön
okiratban kijelentették, hogy a cégiratot szerkesztő jogi képviselő felhívta a figyelmünket arra, hogy
a személyes adataiknak a jelen és kapcsolódó okiratokban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk
egyben azzal is jár, hogy az a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé
válik.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó más magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2022..........................................................

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testületé
alapító

képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Ellenjegyzem
Budapest,
2022.

Dr. Jancsár György ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062174
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti terv módosításának
elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség
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Y\o—r-^——.
dr. Bartos Diána Petra
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Jogi Csoport

1

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1,
cégjegyzékszáma: 01-09-952764, képviseli: Dőri Tamás Péter ügyvezető, a továbbiakban: Budavári
Kapu Kft. vagy Társaság) 2022. év elején elkészítette a 2022. évi üzleti tevét, amelyet a felügyelő
bizottsága (FB) véleményezett és egyhangú határozatával elfogadott. Ezt követően a 2022. évi üzleti
terv és az FB határozat benyújtásra került a 2022. május 26-i Képviselő-testületi ülésre, ahol a
Képviselő-testület a 159/2022. (V. 26.) önkormányzati határozattal - a benyújtott dokumentumok
alapján - azt jóváhagyta.

A Budavári Kapu Kft. ügyvezetője jelezte a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) felé, hogy a 2022. évi üzleti tevét módosítani szükséges. Ennek indokairól levélben
nyújtott tájékoztatást (1. sz. melléklet) az Önkormányzat részére, mely alapján az üzleti te v módosításai
az alábbi sorokat érintené:

1 .Beruházás:
Az Önkormányzat döntése alapján a Budavári Kapu Kft. még az idén az Országház u. 9. szám alatti
épületbe költözik, ahol a jelenleg több telephelyen működő részlegei egy helyre kerülnek. Az irodák
belső kialakítása, a bútorok és egyéb berendezések beszerzése a Budavári Kapu Kft. feladata, aminek
várható költsége (~30 mFt).

2. Személyi jellegű kiadás (bér, járulék):
-

A 2022.szeptember 5-től életbe léptetett parkolási rendelet végrehajtásához, az egyes zónák
fizetős időszakának meghosszabbítása miatt a parkoló ellenőrök létszámát meg kell emelni
(2022-ben +6 fő), továbbá a kerékbilincselésben való részvételünkhöz is szükségessé vált a
munkaerő bővítése (2022-ben +6 fő),

-

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási
területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) rendelet (a
továbbiakban: Főv. rendelet) hatására ezen a munkaerőpiacon vákuum alakult ki, minden
érintett kerület a leggyorsabb létszámfeltöltésre törekszik. A meglévő munkaerő megtartása a
bérezési konstrukció módosításával, és béremeléssel kezelhető.

A fent leírtakat tartalmazó 2022. évi üzleti terv módosítását a Társaság felügyelő bizottsága
véleményezte és a 4/2022. (IX.27.) FB sz. határozattal elfogadta (2. sz. melléklet). Ezt követően
megküldte az Önkormányzat részére azt 2022. szeptember 28. napján jóváhagyás céljából (3. sz.
melléklet).

Az Önkormányzat Gazdasági Irodája a megküldött 2022. üzleti terv módosítását 2022. szeptember 28án ellenőrizte és jóváhagyta. A benyújtott 2022. évi üzleti terv módosítása alapján felmerült további
költségekre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet alapján „Egyéb céltartalékok" 32. soron 30.000.0000 Ft
fedezet áll rendelkezésre.

Az előterjesztés sürgőssége indokolt, figyelemmel arra, hogy a Budavári Kapu Kft. feladatait addig nem
tudja az új, kijelölt épületben folytatni, amíg annak a szükséges berendezéseinek beszerzésére nem áll
rendelkezésére anyagi fedezet, amelyet a 2022. üzleti tervében is köteles átvezetnie.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2022. évi üzleti terv módosításának
elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. a 2022. évi üzleti terv módosításának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Behajtási Rendszert
Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti terv módosítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet: Levél
2. melléklet: Felügyelő Bizottság határozata
3. melléklet: Módosított Üzleti terv - 2022.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

Budavári Önkormányzat
Váradiné Naszályi Márta
Polgármester részére

Tárgy: Budavári Kapu Kft. 2022. évi üdéd terv módosítása

Tisztelt Polgármester Asszony!
Elkészítettük a Budavári Kapu Kft. 2022.évi üzleti tervének módosítását, aminek szükségességét az
alábbiakban indokoljuk:

Módosult tételsorok:
l.Beruházás:
- A Budavári Önkormányzat döntése alapján a Budavári Kapu Kft. még az idén az Országház u. 9.
szám alatti épületbe költözik, ahol a jelenleg több telephelyen működő részlegei egy helyre kerülnek.
Az irodák belső kialakítása, a bútorok és egyéb berendezések beszerzése Társaságunk feladata, aminek
várható költsége (-30 mFt).
A 2022. májusban elfogadott üzleti terv készítésekor még nem volt tudomásunk erről, ezért nem is
kalkuláltunk ezekkel a kiadásokkal.

2.Személyi jellegű kiadás (bér, járulék):
- A 2022.szeptember 5-től életbeléptetett parkolási rendelet végrehajtásához, az egyes zónák fizetős
időszakának meghosszabbítása miatt a parkoló ellenőrök létszámát meg kell emelni (2022-ben +6
fő), továbbá a kerékbilincselésben való részvételünkhöz is szükséges a munkaerő bővítése (2022ben +6 fő)
- a rendelet hatására ezen a munkaerőpiacon vákuum alakult ki, minden érintett kerület a leggyorsabb
létszámfeltöltésre törekszik. A meglévő munkaerő megtartása a bérezési konstrukció módosításával,
és béremeléssel kezelhető.
Kérjük tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a fentiek figyelembevételével az általunk benyújtott Üzleti
terv módosítását támogassa és a Képviselő-testület elé elfogadásra benyújtani szíveskedjen.
Budapest, 2022.szeptember 20.

Tisztelettel:
6
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----Dőri Tamás ügyvezető

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001
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JEGYZŐKÖNYV KIVONAT
a 2022.09.27-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatról

4/2022 (IX.27.) FB sz. határozat:
A Budavári Kapu Kft 2022.évi üzleti tervének módosítását a Felügyelőbizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé

(2 igen szavazat, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Bayer Boglárka Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

BUDAVÁRI KAPU KFT.

MÓDOSÍTOTT
ÜZLETI TERV 2022.
BEVÉTELEK
nettó adatok eFt-ban
I.

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
(Budavári Önkormányzattól várható)

n.

EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK

I-n.

Bevételek mindösszesen (nettó ezer Ft)

616 317
2 500

618 817

Budavári Kapu Kft.
Budapest, 2022.szeptember 20.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám: 23117413-2-41
6.

Dőri Tamás
ügyvezető

BUDAVÁRI KAPU KFT

MÓDOSÍTOTT
2022.évi Üzleti terv
KIADÁSOK____________________________________________________(nettó eFt>
2022. évre tervezett
kiadások
(2022.05,tió)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG
1. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS
1. Informatikai- és evéb eszközök:
2.

irodabútor és egyéb műszaki beszerzés/Or ^ ház u.9.

I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen;

MÓDOSÍTOTT
2022..évre tervezett
kiadások

5 000

5000

0

som

5000

35900

II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK
t.
2.

Bérkőitu-x

259 751

275 7SÍ

Járulékok

38 980

3.

Béren kívüli j uttatás/Szz kán a

36 900
8 300
8 600

8 600

313 551

331631

5 000

5000

8 100
4 000

8 100
4000

400

400

310
200

310

IS 010

iseio

15 600
8000

15 600
8 000

2 000

2 000

1 500
11000

1500
11 000

3000

3 000

4. E ébi .'ép': si-költsé érités BKV bériét, rcj iezcntáció, j
H. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK
Hl. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK
1. Keliékanva wkíkánvák. csekk, büntetőt .u.aK- hő
2.
3.
4.

ír, stb)

Alkatrészek
Munkaruha,, védőeszköz védőital
N mtatvónv. irodaszer

Takarítószer
6. Eüvéb aiiva.M
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen;
5.

8300

200

________________________
IV. IGÉNYBEVETT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
1. Automaták távfelü eleit, orsszol1 'lat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bel' 'tő rendszer kafbantartá ,. soro

ík avitása.

Véri liftek karbantartása
ABB töltő karbantartása
Halászbásiva bel í ic őiendszer üzemeltetéstDiákinunka,SessKJiibase i
Kerékbilincs Scssionbasei
Forgalomtechnikai munkak(táblák pótlása, parkolóhelyek
felfestése, útburkolati munkákjervek stb)

13 600

13 600

Pótdí azás ü intézése, követelések beha’tása

40000

40 000

550

550

10. Jo ' szolnál tatás száltól vzatok készítése, közbeszerzés

8 000

8 000

11. MimkavédeJe i biztonsá * echnika
12. Könvwiteli szol j Itatási könyvelő. könwvizs íló)

4 500

4 500

5 600

5 600

13. Foelalkozás e 'észsé tí
14. Telefo internet

1000
7 800

1000
7 800

Informatikai támo tés szoloá Itatása

15.

Bérleti díi l rkolástechnikai-. irodatechniai eszközö stb)

25 000

25 000

16.

Takarítás tisztítást helvíséuck, oarkolóhelvek, ^vibnokstb)

3 000

3 000

550

550
2 200

17. Oktatás, tréniiu1
18. EnerTa

2 200

19. Pénzű kivi. banki szol '.di:
20. Ein,éb íbiztosítás, fén ásolás. mobilWC ‘ éb kt )
IV. IGÉNYBEVETT/ K< ZVE I EXT SZOLGALTATASOK

2 450
1 500

2 450

156 850

156850

38 700
5900
1235
2 200

38 700
5 900
1 235
2 200
43035

1500

B. KÖZVETETT KÖLTSÉG

V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
l Mana »cment bérköltsét;4 FB tiszteletdí'ak
2. Mana 'ernent árulékok
3. Mana 'ement béren kívüli iuUatás/SzÁ ;> kárt a
íkoksíiHcr. bérlet, i
4. Mana 'cmente ’\éb '
V. ALTALANOS K LTSEGEK

48 035

I.-V. ÖSSZESEN
VI.

Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.
MINDÖSSZESEN
[ Tényleges költsé 'eken felül számlázható összes il-V. 2%-a j

Önkormányzattól várható összes nettó bevétel

15000

589 526
15 000

556 446

604 526

10829

11791

567 275

616 317

541 446

Budavári Kapu *1*Adószám:

Buttapest, 2022. szeptember 20.
Döri Tamás ügyvezető

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. szeptember 29-i ülésére
az energiafelhasználás csökkentésére
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Légárné Gulyás Rita
irodavezető
1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az energiaárakváratlan és jelentős mértékű növekedése a fontossági sorrend első helyére rangsorolta
a rövid távú energiahatékonysági intézkedési terv elkészítését a teljes energetikai felmérés elvégzése
nélkül. A közfeladatokat ellátó intézmények esetében a 2020., 2021. és a 2022. évi fogyasztási adatok
kigyűjtése már az első félévvége felé elkezdődött, majd ezt követte a beavatkozási pontok, módszerek
felsorolása, mely alapján most nyílik arra lehetőség, hogy a fenntarthatóság iránt elkötelezett Képviselő
testület döntést hozzon arról, milyen irányelvek alapján valósuljanak meg az intézkedések. Jelen
előterjesztés általánosságban bemutatja a beavatkozási pontokat és felhatalmazást ad a Polgármesteri
Hivatal

és

az

intézmények vezetőinek arra,

hogy saját

intézményükben

az

adottságaikhoz,

közszolgáltatásukhoz és munkavállalóik közösen meghatározott vállalásaihoz igazítva meghatározzák
az intézmények egyedi intézkedéseit ez év november 15-ig.
A Fenntartható Energia és Klíma Akciótervben elfogadott célok elérése érdekében az Önkormányzat
intézményeinek energetikai felmérése alapján szükséges az intézkedési terv elkészítése, majd az abban
foglaltak megvalósítása. A beruházást nem igénylő beavatkozások azonnali végrehajtása, a minimális
ráfordítást igénylő beavatkozások költségigényének nagyságrendi meghatározása lehetővé teszi, hogy
a költségvetés tartalékából átcsoportosítható forrást allokáljon a Képviselő-testület a beszerzésekre
annak

érdekében,

hogy

a

megnövekedett

energiaárak

okozta

kiadás

növekedését

az

energiafelhasználást csökkentő fejlesztésekkel kompenzálni tudja. A beruházást igénylő és hatásában
jelentős fejlesztési igények felmérése, összesítése a tervező munkát segíti, meghatározhatóvá válik
azon forrás mennyisége, mely a fejlesztésekhez szükséges.
Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) egy
olyan egyedülálló mozgalom, amely a helyi és regionális önkormányzatok támogatásával önkéntes
elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások hasznosítása
iránt. Az elkötelezettséggel a Covenant aláíróinak az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai
Unió által 2030-ra kitűzött 40%-os CCh-kibocsátás-csökkentést. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott 2021 áprilisában a Budavári SECAP elfogadásával az Önkormányzat a 143/2021. (IV. 22.)
polgármesteri határozatban a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervről (SECAP). A kitűzött cél
eléréséhez az energiafelhasználás csökkentése nagy mértékben hozzájárul, ezért a helyi beavatkozási
pontok, intézkedések meghatározása elengedhetetlen.
A kerület egészére vonatkozó energiahatékonysági elemeken túl külön az önkormányzatra vonatkozó
rész megfogalmazza:

„Energiahatékonysági
beruházások
önkormányzati
épületeknél:
Az
önkormányzat
energiahatékonysági beruházásaival egyrészt ösztönzően hathat a kerületi lakosságra és
vállalkozásokra, másrészt az üzemeltetett épületállományról több információval rendelkezik, és a
beruházásokra közvetlen hatással van, ellentétben az akcióterv más szektorokat érintő intézkedéseivel,
így kiemelten fontos az önkormányzati épületállomány energiahatékony felújítása, karbantartása."
JAVASOLT ENERGIAHATEKONYSAGI KORSZERUSITESEK ES AZ ELERHETO KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS
Szigetelés

Nyilászárócsere

Fűtési
korszerűsítése

Nyárs u. 2-4.
Megtakarítás: 4 t/év CO2

Toldy F. u. 66.
Megtakarítás: 6 t/év C02

Tigris u. 58-60.

Iskola u. 44.

Tigris u. 58-60.

Disz tér 3. 1. em.

Megtakarítás: 6 t/év COj

Megtakarítás: 4 t/év CO2

Megtakarítás: 5 t/év CO2

Tigris u. 45/a

Iskola u. 44.*5
Megtakarítás: 7 t/év COz

rendszer

Világítás korszerűsítése
Iskola u. 44.
Tigris u. 58-60.

Dísz tér 3. 1. em.*

Tigris u. 58-60.

Megtakarítás: 4 t/év CO2

Ategtakarítás: 4 t/év C02

Attila u. 89.
Megtakarítás: nincs adat

Attila u. 89.
Hattyú u. 16.

Tigris u. 45/a
Megtakarítás: 5 t/év CO2

Attila u. 89.
Megtakarítás: nincs adat

Attila u. 8.
Megtakarítás: 1,5 t/év CO2

Czakó u. 2-4.
Teljes megtakarítás: 1 t/év

Attila u. 89.*
Megtakarítás: nincs adat

Attila u. 8.

CO2

Megtakarítás: 1 t/év C02

Attila u. 8.*

Főu. 31.

Megtakarítás: Z t/év CO2

Megtakarítás: nincs adat

Hattyú u. 16.‘
Megtakarítás: 1 t/év C02

Országház u. 13.
Megtakarítás: 0,3 t/év C02

Roham u. 7.
Megtakarítás: 1 t/év CO2
Főu. 31.*
Megtakarítás: nincs adat
Országház u. 13.*
Megtakarítás: 0,5 t/év CO2
4. tablazat: Javasolt energiahatékonysági beruhazaso k onkormanyzati kezelésben levő epuleteken

„Az energiahatékonysági beruházások tervezéséhez áttekintettük az érintett épületállományra
vonatkozó, önkormányzat által szolgáltatott fogyasztási statisztikákat, az épületek állagát, illetve az
eddig megvalósult beruházásokat. Összesen 15 épületre vonatkozóan kaptunk az önkormányzat
részéről gáz- és áramfogyasztási adatokat 2015-re és 2019-re vonatkozóan. 13 épület esetében
javaslunk valamilyen energiahatékonysági beruházást." - állapítja meg a SECAP. (4. ábra). Az
energiatudatos épülethasználat nem jelenti a szükséges komfort csökkenését, a munkavégzéshez vagy
az épület rendeltetésszerű használatához szükséges légállapot biztosítása (hőmérséklet, szellőzés,
friss levegő biztosítása, megvilágítás) mindenképpen szükséges, azok hiánya a figyelem romlását,

2

súlyosabb esetben

megbetegedést okozhat. Az energiatudatos épülethasználati

megtervezésénél figyelemmel kell

intézkedések

lenni az adott épületben folyó tevékenységhez szükséges,

jogszabályban vagy szabványban előírt komfortkövetelményekre.
Meg kell határozni a legnagyobb energiaigényű épületeket, épületrészeket berendezéseket amelyek
esetében meghatározható az energiamegtakarítást eredményező viselkedés.
A helyzetelemzés alapján feltárt, kiugróan magas energiafogyasztású területhez, tevékenységhez
kapcsolódóan tudatos takarékos használati mód határozható meg.
A kulcs a beavatkozási pontok azonosítása SWOT analízis alapján, intézményenként külön. Az
energiamegtakarítási lehetőségek priorizálása során elsődlegességet élvez a beruházási költséget nem
igénylő, vagy csak alacsony beruházási költségű intézkedések meghatározása, az intézményt használók
és a fenntartók energiahatékonyságot növelő szemléletformálása.
Kiemelt

feladat

azon

fejlesztési

lehetőségek

feltérképezése,

amelyeket

az

intézmények

beazonosítottak, megvizsgáltak és elkötelezettek a megvalósítás irányában, azonban erőforrás
hiányában egyelőre nem képesek megvalósítani. A beruházást igénylő Intézkedések esetében a terv és
a költségbecslés elkészítése annak érdekében, hogy megnyíló pályázati forrás esetén azonnal be
lehessen nyújtani a pályázatot. Folyamatos pályázatfigyeléssel elérhető, hogy az intézmények időben,
megfelelő műszaki tartalommal pályázhassanak a fejlesztések megvalósítására.
A beavatkozási pontok kidolgozása során minden olyan lehetőséget fel kell tárni, amellyel energetikai
megtakarítás érhető el. Az intézkedési ten/ alapja az intézmény energetikai állapotának felmérése
energetikus bevonásával. A vizsgálatok során meg kell állapítani, hogy az adott épületek esetében
milyen energiahatékonyságot növelő lehetőségek vannak, majd a becsült beruházási költség alapján
csoportosítani kell azokat. Az intézkedéseket, a rendelkezésre álló forrásokat és műszaki megvalósítási
lehetőségeket figyelembe véve határidőt, megvalósításért felelős személyt és becsült megtakarítási
értéket kell meghatározni. A megvalósítási lehetőségek mellé indikátorokat kell rögzíteni, amelyek az
intézkedés volumenét egyértelműsítik.
Kampányjellegű, de időszakonként ismétlődő szemléletformálás tervezése a célszerű: ismertetni kell a
munkatársakkal az energiahatékonysággal és klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségeket, valamint
be lehet mutatni az intézmény helyzetét, energiafogyasztásával kapcsolatos tényeket: infografikával,
poszterekkel, jó gyakorlatok-praktikák megosztásával. A szemléletformálási cél eredményes eléréséhez
a legmegfelelőbb módszer kiválasztása az adott épület típusától, használati szokásaitól, használati
idejétől, az épületben dolgozók és látogatók számától, összetételétől, együttműködési hajlandóságától
korától, képzettségétől függ. Az elérhető célok, módszerek megfogalmazása az épületben huzamosan
tartózkodó munkatársak közös elhatározása lehet, a közös kidolgozás a megvalósítás sikerességét is
befolyásolja.
Általánosságban a következő beavatkozási pontok lehetségesek:

Beruházást nem igénylő beavatkozások
-

gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése

-

a

-

üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi

távmunka

heti

egy vagy

két

napra

történő

bevezetése;

a

téli

igazgatási

szünet

meghosszabbítása
szellőztetés hiányában észszerű szellőztetés télen)
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-

üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend,
az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb
szünetekben az iskolákban a használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése)

-

fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése

-

lekötött teljesítmények csökkentésének lehetőségei, szolgáltatói szerződések felülvizsgálata az

-

az energia (villany, gáz) beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, a

OLC System Kft. közreműködésével
közbeszerzések

lebonyolítása

az

OLC

System

Kft.

közbeszerzés

tárgyára

vonatkozó

szakértőjének közreműködésével
-

tervszerű megelőző karbantartás

-

üzemviteli javaslatok - a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel,
karbantartással növelhető (rendszerek beszabályozása, a szabályozó elemek állapotának
ellenőrzése,

szűrők,

ventilátor

ékszíjak

ellenőrzése,

rendszerlégtelenítés,

hőszigetelés

ellenőrzése)
-

szemléletformáló

intézkedések:

üzemeltető

személyzet,

dolgozók

energiahatékonysági

képzése, felhasználói szokások megváltoztatása, tájékoztató kiadványok kiadása, kihelyezése,
megosztása, energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

-

-

-

-

a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése
energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben)
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő
berendezések használata során az energiatakarékos használatra való törekvés (monitor,
számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása)
légtechnikai rendszerek beszabályozása, jelenlét-érzékelők felszerelése, légtechnikai
rendszerek légtömörségének fokozása
szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje
fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti
rendszerekbe integrálása
termosztatikus radiátorszelepek beépítése
a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl.
ahol jelentős mennyiségű melegvizet használnak)
ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek
javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó, légfüggöny vagy télen
textilfüggöny felszerelése
hővisszaverő felületű rolók felszerelése, műemlék épületek esetén összecsukható
könnyűszerkezetes táblák behelyezése az ablakok közé
a radiátorok mögött hőtükörlap elhelyezése
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron
csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát
csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó
hő nyereséget
almérők beépítése, helyi elszámolás.
Beruházást igénylő intézkedések
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energiamegtakarítási terv készítése minden nagyobb fogyasztású intézmény esetében
épületburok utólagos hőszigetelése

-

-

nyílászárók cseréje
árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés
fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése
fűtési-, hűtési, légtechnikai rendszerek új koncepcióval, csőhálózati és hőleadói
rekonstrukciók elemzésével, légcsatorna hálózatok átalakítási javaslataival, hővisszanyerő
beépítésével
megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében (napkollektor, napelem,
levegő/víz hőszivattyús rendszerek, talajszondás hőszivattyús rendszerek, geotermikus
energiahasznosítási lehetőségek)

A jelenlegi helyzet ismertetése (helyzetelemzés)
Általános ismertető

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a közszolgáltatást ellátó intézmények műszaki
állapota nagyon vegyes képet mutat. Van olyan épület, amely teljes körű energetikai felújításon esett
át, fejlesztési igénye a megújuló energiaforrás kialakítására irányul, míg ezzel szemben vannak olyan
épületek, amelyekben teljes nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtésrendszer, valamint világítás
korszerűsítés a feladat, melyhez a forrás nem áll pillanatnyilag rendelkezésre. A munkavállalók
ismeretszintje nagyon különböző, mely feladatot jelent tudásmegosztás terén minden
intézményvezetőnek. Jelenleg egyik intézmény sem foglalkoztat energetikust.
A szolgáltatásokat tekintve a szociális és népjóléti intézményekben szolgáltatási idő növelése, további
befogadóhelyek kialakítása szerepel a tervek között, hogy a lakosság azon részei is tudjanak melegedni
napközben, akik már tavaly sem tudták rendesen felfűteni a lakásaikat. A bölcsődék esetében a
nyitvatartási idő szűkítése nem merült fel javaslatként Az óvodák esetében kisebb gyermeklétszám
esetén a délutáni órákban a csoportösszevonás megvalósíthatóságát vizsgálni érdemes, illetve a téli
szünetben a teljes bezárás - a szülői igények felérése után - feltételeit vizsgálni lehet. Továbbá a
lakosság részére tanácsadást biztosítunk a Képviselő-testület támogató döntése alapján heti 1
alkalommal a RenoPont szolgáltatás biztosításával rendelkezésére áll azon lakosoknak, akik energetikai
célú felújítást terveznek megvalósítani.
A díjfizetést tekintve általánosságban elmondható, hogy a Hivatalra és az Intézményekre vonatkozóan
nagyrészt határozott időre (2024. december 31.) szóló szerződések vannak hatályban, meghatározott
(bár eltérő mértékű) havi díjjal. A határozatlan idejű szerződések tekintetében a szolgáltatók nem
közöltek új árat, így 2022. december 31-ig tartó időszakra a konkrét megemelkedett összeg nem
tervezhető. Jelen költségvetési évet terhelő becsült értékeket a részletes ismertető tartalmazza.
Részletes ismetető és javaslatok az energiafelhasználás csökkentésére
Budapest Főváros I, kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (Ügyfélszolgálati Iroda 1012 Budapest, Attila

út 65., Közterület-felügyelet 1012 Budapest, Attila út 107., Házasságkötő terem 1014 Budapest, Úri
utca 58.)
Világítás korszerűsítés, nyílászáró szigetelés, használati idő csökkentése (ahol lehetséges),
szemléletformálás azokon a területeken, ahol azonnal meg lehet valósítani az energiafogyasztás
csökkentését. Egyes épületeknél a műemléki védettség műszaki megoldások alkalmazhatóságát
korlátozza. A Polgármesteri Hivatal épületében a földszinten az átalakítási munkák megvalósítása során
az energiahatékonyságot elősegítő intézkedéseket figyelembe véve szükséges kivitelezni.
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A Polgármesteri Hivatal épületére és telephelyeire vonatkozó azonnali beavatkozást és a hosszabb
távra szóló energiamegtakarítási terv készítése folyamatban van, melyet energetikus szakmérnök
készít.
Energetikai megtakarítási lehetőséget jelentene a 3+2 napos munkarendre való áttérés.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni a Polgármesteri
Hivatal esetében.
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest, Attila út 89., Gondozási

Központ 1012 Budapest, Attila út 8., I. sz. Idősek Klubja 1015 Budapest, Hattyú utca 16., II. sz. Idősek
Klubja 1013 Budapest, Roham utca 7., III. sz. Idősek Klubja 1011 Budapest, Fő utca 31.)
Mind az 5 telephelyük társasházak aljában helyezkedik el, az épületek hidegek, mindenhol küszködnek
a salétromos falakkal. Csak azokat az eszközöket tartják bekapcsolt állapotban, amit muszáj. Szükség
esetén a Hattyú utcai Klub bezárható.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (Márai Sándor Művelődési Ház 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Virág

Benedek Ház 1013 Budapest, Döbrentei utca 9., Jókai Anna Szalon 1011 Budapest, Iskola utca 28., GYIK
Műhely és Gitáriskola 1011 Budapest, Fő utca 3., Vízivárosi Klub 1015 Budapest, Batthyány utca 26.,
Várnegyed Galéria 1015 Budapest, Batthyány utca 67., Aladár utcai raktár) A Budavári Kulturális
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő intézmények, telephelyek működésének energetikai
hatékonyságáról a műszaki vezető egy teljes felmérést készített az összes telephelyen szükséges
intézkedésekről, amelyekkel elősegíthető a takarékosabb üzemelés. Átszervezéssel egységek
ideiglenes bezárása temperálás mellett megoldható.
A 2022. év végéig várható költségnövekedés a Márai Sándor Művelődési Ház, mint fogyasztási hely
esetében 417 Ft/kWh* díjjal számolva: 11 310 000 Ft.
*A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban KEF) rendszerében 2022. szeptember 27én elérhető ár.
Budavári Kapu Kft. (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Ügyfélszolgálati Iroda 1012 Budapest, Fő utca,

Parkolási Iroda Budapest, Iskola utca)
A Budavári Kapu Kft. három „telephelyen" működő szervezet, és ennek megfelelő az energetikai
stratégia, és policy ami mentén működik. A Budavári Kapu Kft. ez év végéig az Országház utcába
költözik, aminek az energetikai stratégiáját, a helyszín megismerése után tudják meghatározni.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ (1016 Budapest, Czakó utca 2-4.) Sportpályák világítás

korszerűsítése, főépületi izzócsere, dolgozói attitűdváltás, napelem rendszer telepítés alkotja a
tervezett energiahatékonysági intézkedések halmazát.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 évvégéig nem fognak növekedni.
I. Kerületi Házgondnokság (1012 Budapest, Pálya utca 7.) az iroda nyílászáróinak azonnali szigetelése
és az elavult, konvektoros fűtésrendszerének korszerűsítése igényel ráfordítást.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
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Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet GAMESZ (1011 Budapest,

Iskola utca 16., Jégverem utcai telephely, Toldy Ferenc utcai telephely, táborok) GAMESZ irodaháza
(Iskola utca 16.) hat évvel ezelőtt teljes körű energetikai felújításon esett át. Ennek kapcsán megvalósult
az épület külső hőszigetelése, valamint lecserélésre kerültek a homlokzati nyílászárók, valamint az
irodák fényforrásai, minden helyiségben és mellékhelyiségben LED fényforrás biztosítja a fényt.
Jégverem utcai telephely: a nyílászárók fa és fém keretbe foglalt egy rétegű üveglapokból állnak, a fűtést
régi gázkazán biztosítja, a világítótestek (fényforrások) cseréje csak részben valósult meg. Táborok: A
világítótestek energiatakarékos fényforrásokra való cseréje, vízhasználati fejlesztések (vízhasználat
nélküli piszoárok, nyomógombos csapok beszerelése).
Energetikai megtakarítási lehetőséget jelentene a 4+1 napos munkarendre való áttérés.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. BÚJSZ (1013 Budapest, Attila út 39. a/1.). Az

iroda alapterülete kicsi,
energiamegtakarításra.

kevés

munkavállaló

használja

a

helyiséget,

így

nincs

lehetőség

Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék (1011 Budapest, Iskola utca 22., Tigris utca, Lovas út)

Az Egyesített Bölcsőde 3 telephelyen biztosítja a 20 hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátást;
szakszerű nevelését-gondozását. Az Iskola utcai bölcsőde panel típusú, 2 emeletes építmény. 2015ben teljes körű energetikai felújítás valósult meg (szigetelés, nyílászárók cseréje, napelemek,
napkollektor). A bölcsődei ellátás kapcsán olyan alternatívák, mint „home office" és 4 napos munkahét
nem értelmezhetőek. A bölcsődékre kialakítására vonatkozó Magyar Szabvány (MSZE 24210-1)
kimondja, hogy az intézmény egyes helyiségeiben hány fokot kell tartani a biztonságos
gyermekellátáshoz. A hőmérsékletet a helyiségek tartózkodási zónájában (ablaktól 1m., padlótól 50
cm.) kell átlagosan mérni és tartani.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
A bölcsődékben jelenleg erre a szabványra és a szakmai ajánlásra van optimalizálva a fűtési rendszer
hőmérsékl
et

Helyiség funkciója

+24 °C

mosdó, gyermekfürdőszoba-biliző
csoportszoba,
helyiségek

átadó,

igazgatási-és

szociális

+22 °C

nagymozgást biztosító helyiség (tornaszoba)

+18 °C

műhely, konyha, közlekedők, illemhelyek

+16 °C

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4., Iskola utca 44., Lovas út 3.,

Dísz tér 3., Toldy Ferenc utca 66., Mészáros utca 56/b., Tigris utca 58-60.) Külső hőszigetelés és
nyílászáró cserék a Lovas, Nyárs, Toldy és Mészáros óvodákban megtörténtek. A Tigris és az Iskola utcai
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óvodáknál nem történt hőszigetelés, és a nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak. Mindemellett
nagy az óvoda felelőssége, mert már óvodás korban célzott játékokkal, foglalkozásokkal a gyermekek
figyelmét fel kell hívni a takarékosságra. Ebben a nevelési évben különösen sok figyelmet fognak
szentelni ezek megismertetésére.
Átgondolandó az iskolai őszi és tavaszi szünet esetében az épületek összevonása. A téli szünet idejére
célszerű lenne zárva tartani az épületeket.
Az energiaárak a jelenlegi ismeretek szerint 2022 év végéig nem fognak növekedni.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában intézményhez nem köthető fogyasztási
helyek is vannak, melyek alapvetően a közbiztonságot szolgálják (pl. kamerák működtetése), vagy
parkfenntartás létesítményeinek, közterületi fogyasztási helyeknek a mérőhelyei. A 2022. év végéig
várható költségnövekedés ezekre a fogyasztási helyekre 417 Ft/kWh* díjjal számolva: 5 655 000 Ft.
*A KEF rendszerében 2022. szeptember 27-én elérhető ár.
Összegezés:

Jelenlegi ismereteink szerint, változatlan szolgáltatási feltételek mellett, a 2022. évi energia árak
emelkedésének már 2022. évben is lesz költségvetési vonzata, de a mértékéről, és 2023. évre várható
növekedés mértékéről ma nem állnak rendelkezésre pontos információk a költségvetési fedezetről
szóló döntés meghozatalára.
Jelenlegi a legfontosabb feladat az, hogy (az egyébként nagy fogyasztású) intézmények tekintetében
energetikus szakértő bevonásával készüljön el intézményenként konkrét intézkedési terv, és legyen
energiahatékonysági felelős megbízva a terv kidolgozására, mert fel kell készülni arra, hogy a határozott
időszakra szóló szerződések is megváltozhatnak, illetve a határozatlan idejű szerződések esetében a
szolgáltatók az évváltáskor nagyobb mértékű áremelést jelentenek be.
Jelen beavatkozási javalatokat, adatszolgáltatást az intézmény vezetők a gazdasági vezető és a műszaki
vezető közreműködésével állították össze szeptember hónapban. A beszámolók, adatszolgáltatások
eltérő tartalma miatt, illetve egyes adatok héten történt pontosítása miatt az összegzés csak a
képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek publikálást követően készült el, viszont a döntés nem
halasztható, szükséges konkrét tervekkel felkészülni a beruházást igénylő beavatkozásokra, azok
költségeire vonatkozóan a jövő évi költségvetés tervezéséhez.
A sürgősség indoka az, hogy az Önkormányzat és intézményei, valamint az Önkormányzat által alapított
közfeladatot ellátó korlátolt felelősségű társaságok minél előbb elkészítsék terveiket, és megtegyék a
szükséges intézkedéseket az energiafelhasználás csökkentésére.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.

2. Döntési javaslat

____________ _

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
8

az energiafelhasználás csökkentéséről

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat által
alapított közfeladatot ellátó korlátolt felelősségű társaságok vezetőit hogy az
energiafelhasználás csökkentésére az alábbi elvek és saját lehetőségeik figyelembevételével
tegyék meg intézkedéseiket:

-

Gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése
A távmunka heti egy vagy két napra történő bevezetése; a téli igazgatási szünet
meghosszabbítása
Üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi
szellőztetés hiányában észszerű szellőztetés télen)
Üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az
üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben
a használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése)
Fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése
Üzemviteli javaslatok - a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel,
karbantartással növelhető (rendszerek beszabályozása, a szabályozó elemek állapotának
ellenőrzése, szűrők, ventilátor ékszíjak ellenőrzése, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés
ellenőrzése)
Szemléletformáló intézkedések: üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági
képzése, felhasználói szokások megváltoztatása, tájékoztató kiadványok kiadása, kihelyezése,

-

-

-

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat által alapított
közfeladatot ellátó korlátolt felelősségű társaságok 2022. november 15. határidővel készítsék
el energetikus szakértő bevonásával az energiafelhasználás csökkentési terveiket. A terv a
beavatkozások költségeit is mutassa be annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az egyes
intézkedések ügyében, illetve azok költségvonzatára figyelemmel döntést hozzon azok
megvalósításéra, ütemezésére, fedezetére vonatkozóan.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős:
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
a Képviselő-testület

2022. szeptember 29-i rendes ülésére
a Lakástörvényben biztosított vételi joggal kapcsolatos tulajdonosi döntésről, valamint
a 1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2., II. emelet 1. és II. emelet 2. szám alatti lakások értékesítéséről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő-

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 2021. november 18. napján hatályba lépett
módosító rendelkezései a Lakástörvényben rögzített feltételek fennállása esetén, a törvényben
meghatározott személyi kör részére az önkormányzati bérlakásokra vételi jogot biztosítanak.
A Lakástörvény pontosan meghatározza a vételi jog fennállásnak és gyakorol hatóságának feltételeit, a
vételi joggal érintett lakás vételárának a forgalmi értékhez viszonyított mértékét, részletfizetés esetén
annak feltételeit, az eljárási szabályokat, valamint a Budai Várnegyed területén található lakásokra
vonatkozó külön rendelkezéseket.
A Lakástörvény 52. § (1) bekezdése kimondja, hogy az „önkormányzati és az állami lakás vételárát - ha
a lakást az e törvény alapján arra jogosult vásárolja meg - a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi
értéke alapján, különösen
a) az épület településen belüli fekvése;
b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra szolgáló
helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága;
c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő;
d) a lakás alapterülete és komfortfokozata;
e) a lakottság ténye
figyelembevételével kell megállapítani."

Az önkormányzati bérlakás lakottsága - mint a lakás forgalmi értékét a Lakástörvény 52. § (1)
bekezdésének e) pontja szerint befolyásoló tény - számos tényezőtől függ, melynek értékeléséhez az
ingatlanpiaci tapasztalatok nem nyújtanak megalapozott segítséget, így az önkormányzatnak kell
megállapítania azt, hogy a lakottság ténye miként veendő figyelembe az önkormányzati bérlakásnak a
Lakástörvény szerinti vételi jog jogosult részére történő elidegenítése esetén. A Lakástörvénnyel
összhangban a bérleti jogviszony időtartamához javasolt igazítani azt, hogy a lakottság ténye milyen
mértékben csökkenti az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéket, melynek
részletezését az 1. döntési javaslat tartalmazza.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a 1011
Budapest, Fő u. 15. (14409 hrsz.) szám alatti 9 albetétből álló társasházi ingatlanban található
-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/2 hrsz-ú, 164 m2 alapterületű, pinceszinti és földszinti
üzlethelyiség,

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/3 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű, földszinti üzlethelyiség,

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/4 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű, földszinti raktárhelyiség,

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/5 hrsz-ú, fszt. 1. szám alatti, 55 m2 alapterületű lakás,

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/6 hrsz-ú, I. emelet 1. szám alatti, 109 m2 alapterületű
lakás,

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/7 hrsz-ú, I. emelet 2. szám alatti, 43 m2 alapterületű
lakás,

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/8 hrsz-ú, II. emelet 1. szám alatti, 140 m2 alapterületű
lakás, valamint

-

Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/9 hrsz-ú, II. emelet 2. szám alatti, 63 m2 alapterületű
lakás.

A1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2., II. emelet 1. és II. emelet 2. szám alatti lakások bérlői, mint vételi
jog jogosultak kérelmet nyújtottak be az általuk bérelt lakások megvásárlása iránt.
A Lakástörvény 45. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„45. § (1) Ha e rendelkezés hatálybalépését követően világörökségi helyszínen és védőövezetében az
önkormányzati, valamint az állami tulajdonú lakásra a 2020. december 31. napján hatályban lévő
határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartama eléri az öt évet, abban az esetben a lakásra vételi jog
illeti meg a (2) bekezdésben megjelölt magánszemélyeket, amennyiben a lakás 1995. november 30.
napján
a) műemléképületben lévő lakásnak minősült;
b) elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakás volt és a tilalom e rendelkezés
hatálybalépésekor már nem áll fenn; vagy
c) az önkormányzat 1994. január 1-jét megelőzően hozott döntése alapján átalakításra,
korszerűsítésre, felújításra, bontásra kijelölt épületben volt vagy az épület a település rendezési
terve

alapján

rehabilitációra

kijelölt

területen

volt,

és

a

kijelölés

e

rendelkezés

hatálybalépésekor már nem áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vételi jog
a) a magánszemély bérlőt;
b) a magánszemély bérlőtársakat együttesen és egyenlő arányban;
c) a magánszemély társbérlőket együttesen az általuk kizárólagosan használt lakóterületek
arányában;

d) az a)-c) pontban felsoroltak helyett hozzájárulásukkal azok egyenesági rokonát, valamint
örökbe fogadott gyermekét
illeti meg."
A Lakástörvény 46. §-a értelmében:
„46. § (1) Nem áll fenn vételi jog
a) az olyan önkormányzati lakásra, amely az önkormányzat 2021. január 1 -jén hatályos döntése alapján
bontásra kijelölt épületben van;
b) a bérlőkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztás! joggal érintett lakásra;
c) jogszabály alapján szolgálati vagy vállalati bérlakásnak minősülő, illetve szerződés alapján valamely
feltétel bekövetkezéséig bérbe adott lakásra;
d) az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra;
e) a nyugdíjasházban, a garzonházban lévő lakásra;
f) a műteremlakásra, a szobabérlők házában lévő lakrészre.
(2) Az olyan önkormányzati lakásra, amely az önkormányzat 2021. január 1-jét megelőzően hozott
döntése alapján már folyamatban lévő átalakítás, korszerűsítés, felújítás alatt álló épületben van, a
vételi jog 2022. június 30. napját követően, illetve ha az korábbi, az átalakítás, korszerűsítés, felújítás
befejezését követően gyakorolható.
(3) Nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ha e rendelkezés hatályba lépését megelőző egy évben
három havi lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn a bérbeadó felé.
(4) Nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ameddig adó- vagy adók módjára behajtandó
köztartozása, a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása, vagy a tulajdonos állam vagy
önkormányzat felé bármilyen jogcímen lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn.
(5) A vételi jog jogosultja a vételi joggal érintett lakást a tulajdonjogát bejegyző határozat keltét követő
négy éven belül nem idegenítheti el. A tilalomba ütközően megkötött szerződés semmis, az ilyen
szerződésen alapuló bejegyzési kérelmet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a
továbbiakban: Inytv.) 51. §-a szerint el kell utasítani.
(6) A vételi jog jogosultja tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság a lakásra
elidegenítési tilalmat köteles négy évre az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzeni."
A Lakástörvény 47. § (3)-(7) bekezdései szerint:
„47. § (3) A vételi joggal érintett lakás vételára a forgalmi érték
a) 100 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az
egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában 5 év és 25 év közötti;
b) 15 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az
egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet.
(4) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően a vételi joggal érintett lakás vételára a forgalmi érték legalább
35, legfeljebb 50 százaléka abban az esetben, ha a vételi jog alapjául szolgáló bérleti jogviszony a 29. §
szerinti csere útján jött létre és a csere során tulajdonjogot cseréltek bérleti jogra, valamint a vételi jog
szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének
időpontjában nem éri el a 25 évet.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos állam vagy önkormányzat az (1) bekezdésben
meghatározott, a lakás forgalmi értékének közlésére rendelkezésre álló időtartamon belül - a forgalmi
érték közlésével együtt -, a rendelkezésére álló iratok alapján egyedileg állapítja meg a lakás (4)
bekezdés szerinti, annak forgalmi értékéhez viszonyított pontos vételárát és közli azt a vételi jog
jogosultjával, melynek során - az eredeti cserére tekintettel megfelelő módon - figyelembe veszi a

cserével érintett lakásoknak a csere időpontjában fennálló forgalmi értékét és azok egymáshoz
viszonyított arányát.
(6) Ha a vételi jog jogosultja vitatja a tulajdonos állam vagy önkormányzat által közölt forgalmi értéket
vagy az (5) bekezdés alapján megállapított vételárat, akkor a forgalmi érték, illetve a vételár közlését
követő 60 napon belül a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivataltól (a
továbbiakban: kormányhivatal) kérheti a forgalmi érték, illetve a lakás forgalmi értékhez viszonyított
vételárának megállapítását.
(7) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat a vételárból további 5 százalék
árengedmény illeti meg."
A Lakástörvény 48. § (1) bekezdése értelmében „Vételi jogát a 45. § szerinti jogosult a forgalmi érték,
illetve a vételár közlésétől, a 47. § (6) bekezdése szerinti esetben pedig a forgalmi érték, illetve vételár
végleges - bírósági eljárás esetén jogerős - megállapításától számított hat hónapon belül gyakorolhatja
a tulajdonoshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal. A joggyakorlást be kell jelenteni a kormányhivatalnak."
A Budapest I. kerület, Fő u. 15. (Bem József rakpart 8., Pala u. 2.) szám alatti, Budapest I. kerület
belterület 14409 hrsz-ú ingatlan világörökségi helyszínen fekszik, az ingatlanon található épület
műemlék (törzsszám: 15955, azonosító: 37, 32/1994. (XI. 15.) KTM-MKM rendelet). A Miniszterelnökség
Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság adatszolgáltatása megerősítette,
hogy az épület megfelel a Lakástörvény 45. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feltételeknek.
1.

A 1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2. szám alatti, 43 m2 alapterületű, 1 szobás lakás bérlői
bérlőtársi jogviszonyban Pándi Ferenc és Pándiné Horváth Erzsébet Edit. A bérlőtársak a
lakásra 1987. március 30. napján kötöttek lakásbérleti szerződést lakásigényük végleges
megoldásáig, átmeneti jelleggel. A végleges határozatán idejű lakásbérleti szerződést a
bérlőtársak 1988. december 14. napján kötötték meg a Fővárosi Xll-I kerületi Ingatlankezelő
Vállalat bérbeadóval. A lakásbérleti szerződésekben a lakás alapterülete 42 m2.
A bérlőtársak szociális alapú

lakbért fizetnek, a

lakbér mértéke bruttó 4.704.-

Ft,

szemétszállítási díj bruttó 1.367.- Ft, víz- és csatornadíj 4.168.- Ft.
A bérlőtársak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága által
kiállított adóigazolás szerint köztartozásmentes adózónak minősülnek.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) igazolása szerint a bérlőtársaknak a Lakástörvény 46. §
(3) bekezdésének hatálybalépését megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti
díjtartozása nem állt fenn a bérbadó felé, illetve 2022. szeptember 15. nappal a bérlőtársaknak
lejárt tartozása nincs (az igazolás szerint annak kiállítása napjáig a 2022. szeptember havi
számla nem került kiegyenlítésre, annak fizetési határideje 2022. szeptember 22. napja).
A bérlőtársakkal szemben a Lakástörvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
nem állnak fenn.
A CITY-FORM 2000 Kft. a 2022. július 06. napjával készített ingatlanforgalmi szakvéleményben
a lakás forgalmi értékét 38.800.000.- Ft (902.326.- Ft/m2) összegben állapította meg. A
szakvélemény szerint a lakás műszakilag és esztétikailag közepes állapotú (1. számú melléklet).
A bérlőtársak bérleti jogviszonyának időtartama a 25 évet meghaladja, így a vételár a lakottság
tényét figyelembe véve 4.365.000.- Ft.

2.

A 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti, 140 m2 alapterületű, 4 és fél szobás lakás
bérlője Illés Józsefné, aki a 2008. október 21 -én kötött csereszerződéssel a lakás bérleti jogáért
cserébe a Tolnanémedi 056/3 hrsz-ú, 2517 m2 alapterületű, lakóház, udvar megjelölésű
külterületi lakóingatlan tulajdonjogát adta a lakás akkori bérlőinek, dr. Móczár Antal Lászlónak
és Móczár Krisztián Antalnak. A határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésére 2008.
december 5. napján került sor, a lakbérfizetés kezdete a szerződés 9./ pontja szerint 2008.
december 01. napja.
A lakásbérleti szerződésben a lakás alapterülete 141 m2.
A bérlő szociális alapú lakbért fizet, a lakbér mértéke bruttó 36.237.- Ft, szemétszállítási díj
bruttó 4.582.- Ft, víz- és csatornadíj 13.607.- Ft.
A bérlőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága által
kiállított adóigazolás szerint nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra
átadott köztartozása nincs.
A GAMESZ igazolása szerint a bérlőnek a Lakástörvény 46. § (3) bekezdésének hatálybalépését
megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díjtartozása nem állt fenn a
bérbadó felé, illetve 2022. szeptember 30. nappal a bérlőnek tartozása nincs.
A bérlővel szemben a Lakástörvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem
állnak fenn.
A CITY-FORM 2000 Kft. a 2022. július 06. napjával készített ingatlanforgalmi szakvéleményben
a lakás forgalmi értékét 112.900.000.- Ft (806.429.- Ft/m2) összegben állapította meg. A
szakvélemény szerint a lakás műszakilag és esztétikailag átlagos, közepes állapotú (2. számú
melléklet).
A bérleti jogviszony időtartama a 25 évet nem éri el, tekintettel azonban arra, hogy a bérleti
jogviszony csere útján jött létre és a bérlő a csere során tulajdonjogot cserélt a bérleti jogra, a
vételár a lakottság tényét figyelembe véve - a 13 év lakásbérleti jogviszony alapulvételével 34.378.050.- Ft és 49.111.500.- Ft között állapítható meg. Javasolt a vételárat a lakottság
tényével csökkentett forgalmi érték 50%-ában megállapítani.

3.

A 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti, 63 m2 alapterületű, 3 szobás lakás bérlője
Illés József Gábor, aki a 2008. október 21-én kötött csereszerződéssel a lakás bérleti jogáért
cserébe a Tolnanémedi 645 hrsz-ú, 4581 m2 alapterületű, lakóház, udvar megjelölésű
lakóingatlan tulajdonjogát adta a lakás akkori bérlőjének, dr. Móczár Antal Lászlónénak. A
határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésére 2008. december 5. napján került sor, a
lakbérfizetés kezdete a szerződés 9./ pontja szerint 2008. december 01. napja.
A lakásbérleti szerződésben a lakás alapterülete 57 m2.
A bérlő szociális alapú lakbért fizet, a lakbér mértéke bruttó 14.649.- Ft, szemétszállítási díj
bruttó 1.850.- Ft, víz- és csatornadíj 8.505.- Ft.
A bérlőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága által
kiállított adóigazolás szerint nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra
átadott köztartozása nincs.
A GAMESZ igazolása szerint a bérlőnek a Lakástörvény 46. § (3) bekezdésének hatálybalépését
megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díjtartozása nem állt fenn a
bérbadó felé, illetve 2022. szeptember 30. nappal a bérlőnek tartozása nincs.
A bérlővel szemben a Lakástörvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem
állnak fenn.

A CITY-FORM 2000 Kft. a 2022. július 06. napjával készített ingatlanforgalmi szakvéleményben
a lakás forgalmi értékét 54.800.000.- Ft (869.841.- Ft/m2) összegben állapította meg. A
szakvélemény szerint a lakás műszakilag és esztétikailag átlagos állapotú (3. számú melléklet).
A bérleti jogviszony időtartama a 25 évet nem éri el, tekintettel azonban arra, hogy a bérleti
jogviszony csere útján jött létre és a bérlő a csere során tulajdonjogot cserélt a bérleti jogra, a
vételár a lakottság tényét figyelembe véve - a 13 év lakásbérleti jogviszony alapulvételével 16.686.600.- Ft és 23.838.000.- Ft között állapítható meg. Javasolt a vételárat a lakottság
tényével csökkentett forgalmi érték 50%-ában megállapítani.
A sürgősség indoka a forgalmi értéket és a vételárat tartalmazó eladási ajánlatok jogosultakkal történő
míelőbi kiközlése.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár, a
lakás értékesítésével az Önkormányzat bevételhez jut.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatáséra és az alábbi döntési javaslatok
elfogadására.

2, Döntési javaslatok
1.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
a Lakástörvényben biztosított vételi joggal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva úgy
határoz, hogy amennyiben a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakást a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) alapján a Lakástörvény 45. §-a szerinti vételi jog
jogosultja vásárolja meg, úgy a Lakástörvény 52. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti lakottság tényét
a vételár meghatározása során az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
A

bérleti

jogviszony

időtartama

az

egyoldalú

nyilatkozat

a vételár a forgalmi érték

közlésének időpontjában

eléri vagy meghaladja a 25 évet

75%-a

eléri vagy meghaladja a 24 évet

76%-a

eléri vagy meghaladja a 23 évet

77%-a

eléri vagy meghaladja a 22 évet

78%-a

eléri vagy meghaladja a 21 évet

79%-a

eléri vagy meghaladja a 20 évet

80%-a

eléri vagy meghaladja a 19 évet

81 %-a

eléri vagy meghaladja a 18 évet

82%-a

eléri vagy meghaladja a 17 évet

83%-a

eléri vagy meghaladja a 16 évet

84%-a

eléri vagy meghaladja a 15 évet

85%-a

eléri vagy meghaladja a 14 évet

86%-a

eléri vagy meghaladja a 13 évet

87%-a

eléri vagy meghaladja a 12 évet

88%-a

eléri vagy meghaladja a 11 évet

89%-a

eléri vagy meghaladja a 10 évet

90%-a

eléri vagy meghaladja a 9 évet

91 %-a

eléri vagy meghaladja a 8 évet

92%-a

eléri vagy meghaladja a 7 évet

93%-a

eléri vagy meghaladja a 6 évet

94%-a

eléri vagy meghaladja a 5 évet

95%-a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

2.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.J2022. (....) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2. szám alatti lakás értékesítéséről

A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
megállapítja, hogy Pándi Ferenc és Pándiné Horváth Erzsébet Edit bérlőtársakat az 1987. március 30.
napján kötött és 1988. december 14. napján véglegesített határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel
bérelt 1011 Budapest, Fő u. 15. I. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 14409/0/A/7
hrsz-ú, 43 m2 alapterületű, 1 szobás lakásra a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Lakástörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének b) pontja alapján együttesen és
egyenlő (Tá-1^) arányban vételi jog illeti meg.
A Képviselő-testület a 1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/7 hrsz-ú lakás forgalmi értékét a CITY-FORM 2000 Kft. által 2022. július 06. napján készített
ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 38.800.000.- Ft összegben, a vételárat a Lakástörvény 47. § (3)
bekezdésének b) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a...... 720 22. (IX. 29.) önkormányzati határozata
alapján 4.365.000.- Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti forgalmi érték és vételár
bérlőtársakkal történő közlésére, valamint a Lakástörvény szerinti további intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. október 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti lakás értékesítéséről

A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
megállapítja, hogy Illés Józsefné bérlőt a 2008. december 05. napján kötött határozatlan idejű
lakásbérleti szerződéssel bérelt 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti, Budapest I. kerület,
belterület 14409/0/A/8 hrsz-ú, 140 m2 alapterületű, 4 és félszobás lakásra a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Lakástörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján
vételi jog illeti meg.
A Képviselő-testület a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/8 hrsz-ú lakás forgalmi értékét a CITY-FORM 2000 Kft. által 2022. július 06. napján készített
ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 112.900.000.- Ft összegben, a vételárat a Lakástörvény 47. § (3)

bekezdésének b) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a...... /2022. (IX. 29.) önkormányzati határozata
alapján 49.111.500.- Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti forgalmi érték és vételár bérlővel
történő közlésére, valamint a Lakástörvény szerinti további intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
4.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti lakás értékesítéséről

A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
megállapítja, hogy Illés József Gábor bérlőt a 2008. december 05. napján kötött határozatlan idejű
lakásbérleti szerződéssel bérelt 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület,
belterület 14409/0/A/9 hrsz-ú, 63 m1
2 3alapterületű, 3 szobás lakásra a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Lakástörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján
vételi jog illeti meg.
A Képviselő-testület a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/9 hrsz-ú lakás forgalmi értékét a CITY-FORM 2000 Kft. által 2022. július 06. napján készített
ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 54.800.000.- Ft összegben, a vételárat a Lakástörvény 47. § (3)
bekezdésének b) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a...... 12022. (IX. 29.) önkormányzati határozata
alapján 23.838.000.- Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti forgalmi érték és vételár bérlő
által történő közlésére, valamint a Lakástörvény szerinti további intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. szeptember 28.

3. Mellékletek
1. számú melléklet -

Ingatlanforgalmiszakvélemény Fő u. 1 5.1. emelet 2.

2. számú melléklet -

Ingatlanforgalmiszakvélemény Fő u. 15. II. emelet 1.

3. számú melléklet -

Ingatlanforgalmiszakvélemény Fő u. 15. II. emelet 2.

ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY
Ingatlan címe:

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.1/2.

Helyrajziszáma

14409/0/A/7

Természetben cím

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.1/2.

Az értékelés dátuma:

2022.07.06

Készítette:
CITY-FORM 2000 KFT
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c
tel: 242-2229 fax:242-22-11

E-mail:

citvform@.citvform.hu

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform.hu

24/2
tel.: 242-22-29

TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INGATLAN ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉSI LAPJA........................................................... 3
Előzmény................................................................................................................................ 5
Szakértői szemle...................................................................................................................5
Az értékelés módszertani alapjai, feltételei...................................................................5
Ingatlan nyilvántartási adatok..........................................................................................9
Az ingatlan általános jellemzői.......................................................................................10
6.1.
6.2.

7.

Épület általános jellemzői.................................................................................................. 12
Terület kimutatás................................................................................................................. 13

Hasznosítás..........................................................................................................................13
7.1.
7.2.

8.

Értékbefolyásoló tényezők.................................................................................................13
Gazdasági áttekintés.......................................................................................................... 14

Az értékelés módszere..................................................................................................... 16
8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés........................................ 16
8.1.1.
Ingatlan értéke a piaci összehasonlító módszerrel........................................... 19
8.2. Hozamszámításon alapuló érték becslése....................................................................20

9.
10.
11.

Ingatlan értékelésének összesítése..............................................................................22
Jelen értékbecslés kizárólag az alábbifeltételek mellett érvényes....................... 23
Mellékletek............................................................................................................................24

Szakvélemény
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CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

1.

24/3
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

INGATLAN ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉSI LAPJA

Megbízó neve:
Ingatlan címe:
Természetben:
Hrsz:

Budapest I.Kerület Budavári Önkormányzat
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. I/2.
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.1/2.
14409/0/A/7

Ingatlan típusa:

Lakás

Értékelés típusa:
Forgalmi érték megállapítása a Budapest I.Kerület Budavári Önkormányzat részére.

Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:
Jelenlegi készültsége:

Tulajdonjog
1/1
100%
43 m2

Lakás természetbeni redukált területe:
Lakás területe:
Értékelés határnapja:
Értékelés érvényessége:
Szakvéleményt készítette:

43 m2

2022.07.06
180 nap
Veres Balázs

Értékelés összesített eredménye: (1/1 tulajdoni hányad)
Piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi érték
38 800 000

Ft

29 600 000

Ft

Fő módszer

Hozam alapú érték
Ellenőrző módszer

Költség alapú érték
>- Ft

Nem alkalmazott

Összesített érték:

38 800 000

Ft

azaz Harmincnyolcmillió - nyolcszázezer Forint
A forgalmi érték egy becsült érték, mely ideális esetben a tisztességes piaci érték, azaz "az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az
értékelt vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől mentesen jár el, és
a felek tisztában vannak az összes vonatkozó ténnyel, a jogegyenlőség alapján."
AzÁFA-tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően. Az értékelő az ügyfél adó-alanyiságát nem vizsgálta.

Budapest,

2022.07.06
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Veres Balázs

Del’ Medico Rossinelli Andrea

ingatlan értékbecslő

Ügyvezető

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. I/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform.hu

24/4
tel.: 242-22-29

Vizsgálatunk tárgya természetben a 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. szám alatt elhelyezkedő,
zártsorú-sarok elhelyezkedésű, 1907-ben épült, tégla szerkezetű, pince+földszint + 2 emelet
szintelosztású, magas tetős, lift nélküli 5 lakásos társasházban helyezkedik el. Az épület
tartószerkezetein teherbírási rendellenességre utaló károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem
észleltünk. Épület külső-belső homlokzatán, lépcsőházban vizesedésből adódó vakolatpergés
észlelhető.
Az utcára néző lakás az épület 1. emeletén található. Nyílászárói eredeti fa szerkezetesek,
hagyományos üvegezéssel. A lakás fűtése és melegvízellátása gázkazánnal megoldott. A helyiségek
méretei megfelelőek, természetes fénnyel és szellőzéssel megfelelően ellátottak. Az értékelt ingatlan
műszakilag és esztétikailag közepes állapotúnak mondható, 5,2m-es belmagasságú, galériázott (2db
álló), alaprajzi kialakítása kedvezőtlen. Fürdőszoba/wc a konyha/étkező helyiségből került utólagosan
leválasztásra, kis alapterületű, nehezen használható.
A megállapított értékek per, valamint igénymentes jogilag és ingatlan nyilvántartásban is szabályozott
ingatlanokra vonatkoznak.
Ezen értéktanúsítványban szereplő értékek hatályossága a jelen vizsgált ingatlan(ok) esetében 180
napig érvényes, azzal a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt
nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági, hatósági, fizikai környezetében lényeges változás
nem történik. Az érvényességi időn túl a hatályossági kiterjesztésének igényekor azt felül kell
vizsgálni, illetve aktualizálni kell.
Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.
Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindettől
függetlenül állapította meg fenti értéket.
Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok szerint
kerültek megállapításra, azokat csak a részletes értékbecslésben szereplő feltételek korlátozzák.
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, TAO, szintrajz) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltunk. A területen környezetszennyező, vagy
egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle időpontjában nem tároltak.
Jelen szakvélemény kizárólag a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. részére készült. Ezzel a
céllal nem összefüggő ügylet felhasználása esetén sem bírósági megjelenésre, sem tanúskodásra eltérő megállapodás hiányában - nem vagyunk kötelezhetőek.
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Előzmény

Budapest (.Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.J megbízta a CityForm 2000 Kft-t (1037 Budapest, Farkastorki út 25/C.) a 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.1/2. (HRSZ:
14409/0/A/7) alatti ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányad értékelésével.

3.

Szakértői szemle

a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk áttanulmányozása után helyszíni szakértői szemlét
és az ezzel összefüggő környezettanulmányt tartottunk, a vagyonértékeléshez szükséges
paraméterek rögzítése és ellenőrzése céljából.

Helyszíni szemlén az ingatlan bérlője is részt vett.
Helyszíni szemle időpontja: 2022.07.06.
A szakértői szemle során:
> bejártuk az ingatlant, megtekintettük az épületet, a helyiségeket, megállapítottuk és
rögzítettük műszaki állapotukat
> szükség szerinti méréseket végeztünk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok
ellenőrzése céljából
> tanulmányoztuk az ingatlan környezetét
> fényképfelvételeket készítettünk, melyek a mellékletben megtalálhatók

Az értékelés folyamán felhasznált az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok és más adatok:
•
•

Tulajdoni lap másolat
Alaprajz

• Fotók
•
•

4.

TAO
Szintrajz/alaprajz

Az értékelés módszertani alapjai, feltételei

Az értékelés során megvizsgáltuk a földterület elhelyezkedését, környezetét, telekkönyvi adatait,
fizikai
állapotát,
a
felépítmények
megjelenését,
műszaki,
szerkezeti
részleteit
(az
épületszerkezetek, felhasznált anyagok, az épület gépészeti rendszere), műszaki állapotát, stb.
Mindezek hozzásegítettek a vizsgált eszközök használhatósági, eladhatósági jellemzőinek
megismeréséhez, amelyek segítségével meghatározható az ingatlanpiaci helyzete, illetve
becsülhető az ingatlan keresettsége, vevő szempontjából értékes tulajdonságai. A következőkben
ezen információkat ismertetjük.

Az értékelésnél alkalmazott módszerek, alapelvek
Egy eszköz értékelésére három általánosan elfogadott értékelési módszer alkalmazható:
♦ piaci érték alapú értékelések, mint
0 hozadéki értékelés
0 forgalmi (összehasonlító) értékelés
♦ költségalapú értékelés

A hozadéki értékelés az eszköz jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében
felmerülő költségeinek különbségéből vezeti le annak értékét. Az értékelés során az eszköz
jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, azaz a jövőben várhatóan képződő, szabad
rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az eszköznek, mint
üzleti befektetésnek az értékét. Ebben a modellben a képződő összes, szabadon felhasználható
pénzmennyiség alatt azt az évente képződő készpénzmennyiséget értjük, mely az adózás előtt
fennmaradó eredmény és az amortizáció összegéből a szükséges beruházásokat levonva, a
tulajdonosok számára fennmarad.
Szakvélemény
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A költségalapú értékelés megközelítésének lényege, hogy a körültekintő vásárló nem fizet
többet a vagyontárgyért, mint egy olyan helyettesítő vagyontárgy előállítási költsége, melynek
hasznossága megegyezik a kérdéses vagyontárgy hasznosságával. Az értékelés során az
eszköz újraelőállítási költségéből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból
származó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi
értékelésen alapuló értékét.
Az újraelőállítási költség a hasonló vagyontárgy előállításának, vagy felépítésének költsége, folyó
áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési és gyártási szabványok, tervek, elrendezés, valamint
munkaerő alkalmazásával. Ez a módszer általában az új építésű, vagy különleges célú eszközök
értékeléséhez szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket.
A forgalmi értékelés már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az értékelés során a piacon a közelmúltban
eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés
tárgyát képező vagyontárggyal. Az összehasonlítás során a következő, a piacot meghatározó
tényezőket vesszük figyelembe:
♦ a kereslet és kínálat vizsgálatakor áttekintjük a potenciális felhasználók jellemzőit
(számuk, vásárlóerejük, ízlésük, preferenciájuk, stb.), illetve azokra az eszközökre
összpontosítunk, melyek eladatlanok, vagy üresek, illetve melyek építési, tervezési, vagy
beruházási fázisban vannak, hiszen bármely elem változása ezek közül a vizsgált eszköz
árának változását okozhatja,
♦ a helyettesítés elvének alkalmazásakor azt az árat keressük, melyet egy hasonlóan
hasznosítható helyettesítő eszközért fizetnének a vásárlók,
♦ az egyensúly vizsgálatakor egyrészt a keresleti és kínálati piac egyensúlyát vizsgáljuk,
másrészt az eszközök egymáshoz való viszonyát (pl. egy adott földterülethez tartozó
épületek, az elhelyezkedéshez kapcsolódó kényelmi szolgáltatások, a fő tevékenységhez
szükséges berendezések száma, kiszolgáló eszközök, stb.),
♦ a külső hatások számszerűsítésekor figyelembe kell venni a gazdasági fellendülés, vagy a
gazdasági depresszió hatását, a várható kilátásokat, a területi elhelyezkedést, az
önkormányzati szabályozásokat, stb.
Földterület, valamint beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a forgalmi
értékelés adja a legpontosabb értéket. Ekkor bizonyos fejlesztési körzetben végzünk
összehasonlításokat, amelyek közös elemeket és hasonló piaci lehetőségeket tartalmaznak.
Közvetlen összehasonlításra alkalmas adatok hiányában egyéb vagyontárgyakat veszünk
figyelembe, illetve vizsgáljuk az ország hasonló területeinek ingatlanpiacát.

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az
értékelés céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott értéket a
hozadék alapú értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési
lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes
megtekintés és egyéb vonatkozó adatok kivizsgálása alapján.
Az érték-megállapítás során az értéket felbecsüljük. Az érték-megállapítás egy hivatalos
következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Javaslatot
nem tartalmaz, illetve nem tér ki teendőkre, csupán az értékről ad véleményt.
Az értékmegállapító személy nem határozza meg az értéket, azt a

piac erői determinálják.

Az értékmegállapító becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal
kapcsolatos egyéb adatok alapján.
Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi hatások
következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania, mérnie és
elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.
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Az értéket általában négy, egymással összefüggő gazdasági tényező teremti meg, mégpedig a
hasznosság, a szűkösség, a megszerzés vágya, valamint a tényleges vásárlóerő.
E négy tényező kölcsönös kapcsolata kihatással van a kereslet-kínálat egyensúlyára, és
mindegyike szükséges ahhoz, hogy az adott eszköznek értéke legyen.
Az érték-megállapítás célja legtöbbször az, hogy következtessen a tisztességes piaci értékre. Az
alapdefiníció, illetve a klasszikus hagyomány szerint:
‘A tisztességes piaci érték az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az értékelt
vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben
mindkét fél kényszertől mentesen járt el, és mindkét fél kellőképpen tudatában van
az összes vonatkozó ténynek, a jogegyenlőség alapján.’

A fentiek,

valamint az EVS 2016 alapján a piaci érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy
vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:
* az eladó hajlandó az eladásra,
* a tárgyalás időszakában az érték nem változik,
* a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal
történik,
* átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére, nem kerül sor.

Az értékelés során a Megbízó által kijelölt ingatlan értékelésére került sor a jelenleg ismert
piaci értékek figyelembevételével, tényleges helyszíni műszaki szemlén alapuló becsléssel
és számviteli módszerekkel, melynek során normál piaci értéket határoztunk meg.
A vagyonértékelésnél elsősorban a piac értékítéletét vettük figyelembe, melyhez egyrészről
korábbi tapasztalatainkból, másrészről árkatalógusokból, az adott gazdasági régió szaksajtóiból
(nyilvános árverési adatok, Ingatlan Info, Ingatlanpiac c. folyóirat), az ingatlan-börze adataiból,
illetve különböző értékesítési és értékesíthetőségi információkból jutottunk.
Vizsgáltuk a megfelelő piaci területeket, összegyűjtöttük a vonatkozó adatokat, kiválasztottuk a
megfelelő vizsgálati technikákat, és az ismereteink, tapasztalataink, valamint a szakmai
ítélőképességünk alapján oldottuk meg az értékelési problémát.
Az értékelésnél nagyban támaszkodtunk a Megbízó szakembereitől kapott adatokra,
információkra, azok helytállóságát legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint leellenőriztük.
Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapothoz tartozó értéket
állapítottunk meg. Munkánk során figyelembe vettük a vagyonértékelésre vonatkozó általános
szabályokat, előírásokat, különös tekintettel a többször módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM
rendeletre, mely a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szól.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő
Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.
A következőkben az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos elveket, általános szempontokat íriuk
le:
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Eszközök forgalmi értékelése
Az ingatlan a földterület a maga fizikai mivoltában és a földhöz kapcsolódó tartozékok, azaz
épületek, építmények. Az ingatlan elmozdíthatatlan és kézzelfogható. Az ingatlan vagyon a fizikai
értelemben vett ingatlan tulajdonával vele járó minden érdekeltséget, hasznot és jogot illetve
kötelezettséget magában foglal.

A földérték

gazdasági fogalom. A föld meghatározó jellemzői geográfiai, jogi, szociológiai,
valamint közgazdasági szempontból vizsgálhatók, azaz
* minden körülhatárolt földterületet elhelyezkedése és anyagi összetétele egyedivé tesz,
* a föld fizikai szempontból mozdulatlan,
* a föld maradandó, azaz a tartós javak közé tartozik,
* a rendelkezésre álló földállomány véges,
* a föld az emberek számára hasznos.
A földterület más tudományágban
megfogalmazott sajátosságai
azért fontosak az
ingatlanértékelés szempontjából, mert az ingatlanpiacon a szereplők úgy viselkednek, hogy
reagálnak ezekre a sajátosságokra, illetve gyakran ezek vezérelik, vagy korlátozzák őket.
Az ingatlan becsült értékének meghatározásánál összehasonlító módszert alkalmaztunk. Ez
abból áll, hogy tényleges forgalmi értékek alapján a specifikus tényezőket figyelembe véve
(területi elhelyezkedés, fekvés, közlekedés, közművesítettség stb.) 1 m2 területre (beépített
ingatlan esetében a felépítmények hasznos területére, földterület esetében a tulajdoni lap szerinti
területre) vonatkoztatott alapértéket határoztunk meg úgy, hogy figyelembe vettük a telek
beépítettségének mértékét is. A fajlagos becsült érték kialakításánál figyelembe vettük az ingatlan
környezetében felkutatható ingatlanpiaci adatokat, az ilyen jellegű ingatlanok iránti jelenlegi
keresletet, a jelenlegitől eltérő hasznosítás lehetőségeit, a közművekkel való ellátottságát, a
közellátottság színvonalát, a terület építési övezeti besorolását. Vizsgáltuk továbbá a földterület
növényzeti viszonyait, azok gondozottságát.
A földterülettel kapcsolatos jogi szempontokat -mint a tulajdonviszonyok rendezettsége,
kapcsolódó jogok, az értékesíthetőség jogi vizsgálata- csak a tulajdoni lapon szereplő esetleges
bejegyzések erejéig vizsgáltuk, és esetlegesen e jelentés ingatlan nyilvántartási oldalán
szerepeltettük. Az így kapott becsült értéket megosztottuk a telek és a rajta elhelyezkedő
felépítmények között, így meghatározva a telek és a felépítmények önálló értékét a teljes becsült
értéken belül.
A telek értékét a hasonló adottságú, üres földterületek összehasonlító adatai alapján határoztuk
meg, a beépítettség mértékének figyelembe vételével. Az így meghatározott érték tartalmazza a
telekhez kapcsolódó közművek, külön nem számított térburkolatok, telek rendezés értékét is.
A felépítmények esetében a megosztást a főbb műszaki adatok alapján a forgalomképesség
mérlegelésével alakítottuk ki, amelyet a lehetséges esetekben szintén összehasonlító módszerrel
ellenőriztünk. Az érték kialakításánál a felépítmény funkcióján kívül a műszaki állapotát,
közművekkel való ellátottságát, valamint a hasonló jellegű létesítmények iránti jelenlegi keresletet
is figyelembe vettük.
Az ingatlan esetében a következő főbb érték-meghatározó tényezőket vizsgáltuk:
Az épület: - életkora,
- építési módja, az elvégzett kivitelezési és szakipari munkák tartalma, színvonala,
esetleges hiányosságai,
- kialakítása, helyiségek száma és elhelyezkedése,
- alapterülete és komfortfokozata,
- kihasználtsága, illetve rendeltetésszerű használata,
- esetleges felújítások időpontja és műszaki tartalma,
- karbantartottsága stb.
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Ingatlan nyilvántartási adatok
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.1/2.

Helyrajzi szám:

14409/0/A/7

. rész
Terület megnevezése:
Területe: (nm)

Lakás
43

Társasház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.
MŰEMLÉK

II. rész
Tulajdoni hányad:

1/1

Jogállás:
Jogosult neve:

Tulajdonos

BUDAPEST 1. KERÜLETI BUDAVÁRI ÖNKORM.

Címe:

1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

III, rész______________________________________________
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt nem hiteles tulajdoni
lapok birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.

A tulajdoni lap, a térképmásolat és a természetbeni helyzet vizsgálata
során tapasztalt esetleges eltérések, az értékelő ingatlan-nyilvántartási
megjegyzése, jogi helyzete:
Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt E-hiteles tulajdoni lapok
birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, tao, szintrajz) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
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Az ingatlan általános jellemzői

Település neve:
Település leírása:

Budapest 1. kerület, Viziváros-Váralja
Népesség: 24 933 fő
,
\

^
í
{V

Népesség: 24 933 fő

Budapest

1.
kerülete
Budapesten a Duna jobb
partján, Budán fekvő kerület.
Északon

^
^

/ABudapesH. kerülete
' 1,
. . /
é\(
'
f W vX
J

^

Budapest

II.

kerülete,
nyugaton
a XII.
kerület, délen a XI. kerület,
míg keleten a Duna által az V.
kerület határolja.
A Várnegyed Budapest 1
kerületében,
a
Várhegyen

található. A városrész határa
a várfal, ami teljesen körbeveszi. 1987 óta az UNESCO
Világörökség listáján Budai Várnegyed néven szerepel.
Területén számos középkori eredetű műemlék, valamint 17
18. századbeli lakóházak és középületek található. A Budai
Várnegyed három fő része a Budavári Palota, a Szent
György tér és a történelmi lakónegyed.
A Szentháromság tér Budapest egyik legrégebbi és
legszebb tere. Az I. kerületben, a Várnegyedben található.
A Mátyás-templom, avagy Nagyboldogasszony-templom
körüli tér a várnegyed központját alkotja. A mai tágas tér
helyén a középkorban még házcsoport állt, utcákkal és
sikátorokkal átszőve. Az 1686. évi ostromban a téren lévő
épületek nagy részét lerombolták és a romos házakat már
nem építették újra. így alakult ki a mai tér. A tér közepére a

Településen belüli
elhelyezkedése:
Környezete:
Meg köze 1 ít h etősége:
Tömegközlekedési eszközök:
Utca burkolata:
Infrastruktúra:

Értékbefolyásoló környezeti
tényezők:

Szakvélemény

városi tanács egy Szentháromság-oszlopot állíttatott fel,
hogy
emlékeztesse
és
megvédje
a
lakosságot a
pestisjárványtól.
Később
ennek
helyére
került
a
Szentháromság-szobor.
Budapest, I. kerület, Víziváros kerületrész területén az Fő u.
15 szám alatt.
Környezetében hasonló korú és szerkezeti kialakítású
társasházak a jellemzők.
Az ingatlant gépkocsival és gyalogosan
könnyedén
megközelíthető.
Tömegközlekedés, 100/150m-re az utcában és a Bem
rakparton.
Aszfaltozott
Az egészségügyi (háziorvosi rendelő) és közigazgatási
létesítmények, továbbá az oktatási intézmények (általános
iskola és óvoda), valamint az üzletek közepesen elérhetők.
Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága megfelelő.
Központi elhelyezkedés
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Az ingatlan településen belüli elhelyezkedését a következő ábra mutatja:
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6.1. Épület általános jellemzői
1900-es évek elején épült tégla szerkezetű, pince + földszint + 2 emelet szintelosztású, magastetős, 5
lakásos társasházban helyezkedik el. Az épület tartószerkezetein teherbírási rendellenességre utaló
károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem észleltünk. Épület külső-belső homlokzatán
vizesedésből adódó vakolatpergés észlelhető.

Építési módja:
Alapozás:
Szigetelés:
Függőleges teherhordó szerkezet:
Vízszintes teherhordó szerkezet:
Tető formája:
Tetőszerkezet, fedése:
Épület külső burkolata:
Épület tagolódása:
Lift:
! Épület építési éve:
Épület állapota:
I Szerkezeti hibák:
Épület műszaki állapota:

Hagyományos építési technológiával épült, tégla
szerkezettel
Tégla/kő. sávalap
Feltételezhetően nincs.
Tégla
Acélgerendás
Magastető
Fa tetőszerkezet, cserépfedés
Vakolt, színezett
Pince+ Földszint + 2 emelet 5 lakás
Nincs
1900-es évek eleje
Közepes állapotú társasház
Az
épület
tartószerkezetein
teherbírási
rendellenességre utaló károsodásokat, süllyedésre
utaló nyomokat nem észleltünk.
A tartószerkezet sérülésmentes, az épület külső
belső homlokzatén, lépcsőházban vizesedésből
adódó vakolatpergés tapasztalható.

A nyílászárók és a homlokzat sem képes
biztosítani a mai előírásoknak megfelelő hő
védelmet.
Lakások száma az épületben:
Közös területek nagysága összesen(m2):

5db.
Pince: 109,51 m2, Földszint: 60,41 m2, 1. emelet:
11,83m2, II. emelet 11,83m2, Tetőtér: 126,6m2

A lakás általános jellemzői:
Bejárata:
Nyílászárók anyaga, állapota:

Fűtés és használati melegvíz
Komfort fokozat:
Lakás tájolása:
Szobák tájolása (utcai/udvari):
Emeleti elhelyezkedése:
Helyiségek:

Lakás bevilágosítottsága:
Felépítmény (lakás) belső
leírása, állapota:

Függőfolyosó felől megközelíthető ingatlan
Gyenge állapotú, fa, hagyományos üvegezésű homlokzati
nyílászárók, felújítandó állapotban. A bejárati ajtó, jó állapotú
műanyag-acélszerkezetes ajtó. A beltéri ajtók fa tok és
szárnyszerkezetesek
A fűtés és a melegvízellátás gázkazán által megoldott.
Összkomfortos
É/ENy-i tájolású
Utcára néző szobák

I.emelet
Az értékelt lakásban található helyiségek elhelyezkedését a
mellékletben elhelyezett alaprajz tartalmazza. Fürdőszoba/wc
a konyha/étkező helyiségből került utólagosan leválasztásra,
kis alapterületű, nehezen használható.
A helyiségek méretei megfelelőek, természetes fénnyel és
szellőzéssel megfelelően ellátottak.

Az értékelt ingatlan műszakilag és esztétikailag közepes
állapotú lakás. Lakrész 5,3m-es belmagasságú, galériázott.
Helyiségek parketta, kerámia és laminált burkolatúak, a falak
festettek, vizes helyiségekben csempézettek.

Szakvélemény
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Felújítások:

Felújítás időpontja: 1987. Burkolás, parketta csiszolása,
2db
galéria
készítése,
felületképzés/festés,
villanyszerelés, fürdőszoba kialakítása.
2014: gáz bevezetése, cirkókazán + fűtésrendszer
kialakítása.
2020: Konyhában villanyszerelési, és gépészeti munkák.

Közművek:
Víz
Villany
Gáz

Van, fogyasztása egyedileg nem mérhető.

Csatorna

Van, vízfogyasztás alapján elszámolt.

6.2.

Van, fogyasztása egyedileg mérhető.
Van, fogyasztása egyedileg mérhető.

Terület kimutatás

TERÜLETKIMUTATÁS
Megnevezés

szint

Nettó terület

előszoba

1. emelet

fü-wc

Állapot

5,3

Burkolatok
kerámia

K
1

közepes

1. emelet

1,7

kerámia

1

közepes

konyha

1. emelet

13,1

laminált

1

közepes

szoba

1. emelet

22,1

parketta

1

közepes

zárterkély

1. emelet

2,4

parketta

2

közepes

7.

redukált terület

helyiségcsoport
megnevezése

nettó terület
m2

redukáló
tényező

K=1

lakás

42,2

1,0

m
42,2

K=2

zárterkély

2,4

0,5

1,2

összesen:

44,6

43

Hasznosítás

Aktuális hasznosítás:
Vizsgált ingatlan bérlő által használat lakásként.

Alternatív használat:
Jelenlegi hasznosítás megfelel az alternatív hasznosítás elvének.

7.1.

Értékbefolyásoló tényezők

Az ingatlan értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit SWOT elemzés keretein belül vizsgáltuk, melynek
során az adott eszközt értékeltük a jellemző erősségek (Strengths), gyengeségek (Weaknesses),
lehetőségek (Opportunities), és veszélyek (Threats) szempontjából.
Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, ezért befolyásolni tudjuk őket, azonban a veszélyek
és a lehetőségek, olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább esetben tudunk
hatással lenni, ezeket nem tudjuk igazából irányítani.

Szakvélemény
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Gyengeségek (Weaknesses)
vizesedés, alaprajzi kialakítás
Veszélyek (Threats)

A fenti tényezők mérlegelésével a következő célok és tevékenységek határozhatók meg:

♦
♦
7.2.

Célok: Folyamatos használat tulajdonos által,
Tevékenységek: Állagmegóvás.

vagy bérleti konstrukcióban

Gazdasági áttekintés

Erősen indult 2021 az ingatlanpiacon, és a lendület az év végéig kitartott. Tavaly nyolcadik
évébe lépett a megelőző évi bázishoz viszonyított töretlen reálár-drágulás és ezzel
párhuzamosan a kereslet is dinamikusan bővült. Év közben a januártól bevezetett új
otthonteremtési támogatási elemek, a koronavírus járvány, majd az év végéhez közeledve
az erősödő inflációs félelmek is formálták a keresletet, kínálatot és az árakat
Az elmúlt esztendőt egy mondatban úgy jellemezhetjük a hazai ingatlanpiac szempontjából, hogy
2021 volt az az év, amikor megszakadt a nagyjából hét-nyolc évig tartó piaci ciklusok harminc éve
váltakozó rendje. Már az év elején optimistán tekintettek a szakértők a jövőbe a forgalom
bővülését prognosztizálva, azonban a piac szárnyalása ezeket a várakozásokat jócskán felülírta az
év végére - írja közleményében az OTP Ingatlanpont.
„A folyamatos áremelkedés hatására 2019-2020 fordulóján egységes volt az ingatlanszakma
véleménye abban, hogy az árak bármikor tetőzhetnek, és a forgalom visszaesését követően
negatív fordulat következhet a piacon. Ennek ellenére 2021-ben olyan újult lendülettel indult a piac,
ami az év végén is kitartott. A legmeghatározóbb ingatlanpiaci mozgatórugók a kibővített
otthonteremtési támogatások, amelyek egyértelműen növelték a keresletet, a koronavírus járvány,
amely nem hozott valódi válságot, ám nagy hatású preferenciaváltozásokat indított el, és a mérleg
másik serpenyőjében az építőipari költségekben tapasztalható folyamatos és drasztikus
áremelkedés voltak” - mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.
A 2020-as megtorpanás után, elsősorban a január elsejétől elérhető, kibővített otthonteremtési
támogatások hatására, az ingatlanpiac már 2021 elején meglódult. Bár a kormányzati támogatási
csomag elsősorban a családokat célozza, mind a használt, mind az új ingatlan vásárlásához vagy
építéséhez, mind a felújításhoz kapcsolódóan tartalmaz keresletnövelő elemeket, és szinte minden
potenciális vevőt meg tud szólítani, ezért 2021-et nyugodtan nevezhetjük az otthonteremtés
évének.
Év közben vált egyre világosabbá az is, hogy a koronavírus-járvány hatásai a vártnál enyhébbek
lesznek. Nem alakult ki valódi gazdasági és ingatlanpiaci válság, az egymást követő hullámok
elsősorban a vevői preferenciákat változtatták meg a szegmensben. A kijárási korlátozás és home
office terjedése sokakat sarkalt arra, hogy újragondolják lakhatásuk minőségét és az ideális
otthonról alkotott elképzeléseiket, a megtakarításaik elköltésekor pedig tömegeknél került első
helyre az otthonteremtés, ami élénkítette az ingatlanpiaci keresletet.

Az új lakások vásárlását és a lakásépítést célzó állami támogatások, az 5 százalékos (CSOK-os
vásárlás esetén 0 százalékos) lakásáfa ismételt bevezetése, majd az októbertől elérhető Zöld
Otthon Program által generált látványos keresletnövekedés, az építőipari alapanyagok folyamatos
drágulása és az egyre általánosabbá váló szakemberhiány együttes hatása következtében a
lakásárak ugrásszerűen emelkedtek a szegmensben az év során - írják.
A legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép első három negyedéves adatai alapján 2021-ben éves
szinten mind a nominál árszint, mind a forgalom 10-15 százalék közötti mértékben nőhetett, utóbbi
ezzel elérhette a 150 ezres szintet, az építési engedélyek száma pedig a 30 ezret.

Szakvélemény
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Mit hozhat 2022?
A forgalom tovább nőhet 2022-ben, amit az otthonteremtési támogatások jelenleg ismert
véghatárideje is előrevetít. Azt, hogy az árak meddig emelkedhetnek még, alapvetően befolyásolja
a magyar és a globális gazdaság teljesítménye, hogy tovább fog-e száguldani vagy éppen
csökkenni az infláció, és az, hogy folytatódik-e a reáljövedelmek növekedése.
Ahogyan 2021-ben, úgy 2022-ben is kiszámíthatatlan tényező marad a koronavírus-járvány
esetleges újabb hulláma vagy hullámai, ahogyan a közelgő választások után is átalakulhat a
jelenleg elérhető támogatások rendszere. Vitathatatlan kockázat, ám a piacra vélhetően csekély
hatással lesz csak a hitelmoratórium év közbeni megszűnése.
A hazai ingatlanállomány minőségi fejlődését vetíti előre az, hogy többszöri halasztás után 2022
nyarától immár átalános elvárássá válik az újépítésű ingatlanok BB energetikai minősítése, tovább
növelve a magasabb energetikai besorolással rendelkező épületállomány arányát, valamint a
tavaly programszinten elindult kiemelt rozsdaövezeti fejlesztések budapesti és vidéki gyarapodása.
Ezt a folyamatot támogatja a Zöld Otthon Program is, főleg, ha az eredeti keretösszeg kifutása
után is tovább folytatódik a program.
A piac fejlődésére fókuszálva, továbbra is meghatározó maradhat az olcsóbb területek térnyerése,
ám a 2020-2021-es megtorpanás után már látszanak a jelei annak is, hogy Budapest belvárosa új
lendületet kaphat, azonban a rövidtávú lakáskiadás felfutása idén még kétséges.
Az átadott újlakások száma minden bizonnyal emelkedni fog az év folyamán és a belföldi
vándorlás élénkülése új lokális gócpontokat hozhat létre jelentős újlakás-igénnyel, amelyre már a
tavalyi évben is találhattunk példákat, ilyen volt a nagy lakásszámú társasházi projektek
megjelenése a külső pesti kerületekben.
A nyaralóingatlanok piacán a tavaly bőven kétszámjegyű árnövekedést felmutató balatoni lokációk
mellett hangsúlyosabban jelenhetnek meg az egyelőre kevésbé ismert, olcsóbb vízparti és a
látványosan élénkülő belföldi turizmus által preferált célpontok is.
A lakóingatlan a jövőben is megbízható befektetési forma marad, és amennyiben az infláció nem
csökken, úgy vélhetően növekedni fog a befektetési célú vásárlók száma is. Azonban a bérleti
díjak emelkedését meghaladó ingatlanár-növekedés miatt a megtérülés számításánál érdemes
hosszú távon gondolkozni, és a bérleti hozam mellett az ingatlan várható értéknövekedése is
meghatározó szempont kell, hogy legyen a döntéshozatalnál.
„Az idei év kilátásai jók, az egy éve kibővített kormányzati támogatások fennmaradásáig, de akár
2022 végéig sem látható olyan jelentős kockázat, amely egyértelműen negatív fordulatot jelezne
előre a hazai ingatlanpiacon. Ugyanakkor érdemes kicsit visszafogott optimizmussal a jövőbe
tekinteni, mert számos olyan külső tényezővel is számolnunk kell, amelyek befolyással lehetnek a
piacra az év folyamán’’ - summázta az évvel kapcsolatos elvárásait Valkó Dávid.

/forrás: penzcentrum.hu/
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Az értékelés módszere

Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőben a
leghatékonyabb és legjobb használattal kialakítható funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és méretei.
Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci helyzetben az
ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható, egyáltalán eladható-e. A létesítmény piaci értékének
meghatározásához a lehetséges módszerek közül a összehasonlító adatokon alapuló értékelés
alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan környezetében számos összehasonlító adat áll
rendelkezésre. Ennek során összehasonlító adatok és a tárgyi ingatlan értékbefolyásoló tényezőit
figyelembe véve becsülhető meg a piaci érték. Mivel az ingatlan az adott helyszínen bérbeadással is
hasznosítható, a hozadék alapú módszer alapján is meghatározzuk az ingatlan forgalmi értékét.
A végső érték meghatározása során abból az eredményből indulunk ki, amelyiket a bővebb
információk, az adott piac működési sajátosságai alapján megbízhatóbbnak tekintünk, és ezt az
értéket szükség szerint korrigáljuk a másik módszerrel kapott érték figyelembevételével.

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek
árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történt.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései a következők voltak:
1. Az alaphalmaz kiválasztása.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

Az alaphalmaz kiválasztása
Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban végeztük el,
amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok
típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső
értékeket az elemzés során figyelmen kívül hagytuk.

Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg ismertük, és
ezeket egyenként a tárgyi ingatlanhoz hozzámértük. Csak azonos értékformákat és csak azonos
jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) hasonlítottunk össze, illetve a különböző
értékformák és jogok között korrekciós tényezőket alkalmaztunk. Az összehasonlító adásvételi
árakat az általános forgalmi adó nélkül vettük figyelembe.

Fajlagos alapérték meghatározása
Az elemzett összehasonlító adatokból alapértéket határoztunk meg. Ez az alapérték fajlagos érték,
általában területre (négyzetméterre) vetítve, de egyes esetekben más volumen-mérőszámok vagy
kapacitási számok (tanterem, kórházi ágy, szállodai ágy stb.) is alkalmazhatóak.

Értékmódosító tényezők elemzése
A
vizsgált
ingatlan
értékének
pontosabb
meghatározása
értékmódosító
tényezők
figyelembevételével történt. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló
tényező vettünk fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára
értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgáltuk:
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Műszaki szempontok: károsodások, kivitelezési hibák, alapterületek: bruttó és nettó területek

megszokottól eltérő nagysága, alapozás módja, fő teherhordó szerkezetek megoldásai, közbenső
és zárófödémek megoldásai, tetőszerkezet kialakítása, határoló szerkezetek és nyílászárók,
burkolatok minősége, értéke, szakipari munkák, épületgépészet, felszereltség, minőség,
szolgáltatások, épülettartozékok.
Építészeti szempontok: felépítmény célja, helyiségek száma, belső elrendezés, komfortfokozat,

műemléki védettség, vízbázisvédelmi védőövezet, egyéb építészeti előírások.
Használati szempontok: építés, felújítás éve, komolyabb káresemények, karbantartás helyzete,

üzemeltetés, rendeltetésszerű használat.
Telekadottságok: telek alakja, tájolás, lejtés, építési lehetőség (beépíthető terület, megengedett
építménymagasság stb.), talajtani viszonyok, növényzet, telek tartozékai.
Infrastruktúra: villany, víz, gázellátás, csatorna (felszíni és szennyvíz), szemétszállítás, közlekedés

(tömegközlekedés, megállók, útburkolat), megközelíthetőség, ellátás, távolság alap- és középszintű
ellátási központoktól, oktatási intézmények, szabadidős létesítmények, telekommunikáció.
Környezeti szempontok: szomszédok és szomszédos létesítmények, övezet, kilátás, panoráma,

szennyező források, környezeti ártalmak.
Alternatív

hasznosítás

szempontjai:

funkcióváltásra

való

alkalmasság,

átépíthetőség,

megoszthatóság, bővíthetőség.
szempontok, hatósági szabályozás: tulajdonviszonyok rendezettsége, osztott tulajdon,
résztulajdon, kapcsolódó jogok (zálogjog, használati jog stb.), az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
és be nem jegyzett egyéb jogok és tények, OÉSZ és a helyi építési szabályozás.
Jogi

A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat
tüntettük fel, és ha arra lehetőség volt rá, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is
meghatároztuk.
Az értékmódosító tényezők alapján módosítottuk a fajlagos alapértéket.

Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az
ingatlan mérete (volumene, kapacitása) szorzataként állapítottuk meg.
Számításaink készítése során megpróbáltunk közös alapot találni a tárgyi ingatlanok és az
összehasonlító ingatlanok között méretük tekintetében.
Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható négyzetméterenkénti árat kapjunk,
módosítanunk kellett az összehasonlító ingatlanok négyzetméterenkénti árait.
Ha egy adott ingatlan nagyobb, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak négyzetméterenkénti
árát. Ha egy adott ingatlan kisebb, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük annak
négyzetméterenkénti árát. A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon
alapultak, hogy minél kisebb az adott ingatlan, annál többet ér négyzetméterenként.
Számításaink készítése során megpróbáltunk az összehasonlító ingatlanokat földrajzi
elhelyezkedésük szerint kategorizálni. Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható
négyzetméterenkénti árat kapjunk, módosítanunk kellett az összehasonlító ingatlanok
négyzetméterenkénti árait.
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Ha egy adott ingatlan jobb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük
annak négyzetméterenkénti árait.
Ha egy ingatlan rosszabb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak
négyzetméterenkénti árait.
A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon alapultak, hogy egy adott ingatlan
négyzetméterenkénti árát nagymértékben befolyásolja a régión, városon, vagy kerületen belüli
elhelyezkedése.
Minél jobb elhelyezkedésű egy ingatlan annál többet ér négyzetméterenként.

Az összehasonlító adatok alkalmazásának elvei
A módszer alkalmazásakor általában megvalósult eladások, vagy bérbeadások tárgyait képező
eszközökkel történő korrekciós összehasonlítás, illetve a kínálati piacon jelenlevő eszközök
vizsgálata adja az alapot, a becsült értek kialakításához, melynek során összehasonlítást végeztünk
az eladási-, és a kínálati árak, a hasonló eszközök korábbi értékesítésének tapasztalatai és a
vizsgált eszközhöz kapcsolódó lehetőségek között. Az összehasonlító adatok gyűjtésekor a földrajzi
határokat az értékelt eszköz természete és típusa határozza meg.
Amennyiben az adott régióban nem lelhető fel megfelelő számú összehasonlító adat, ez két irányba
vezeti az elemzést:
• egyrészt információt ad az adott piac fejletlenségéről, az eszköz nehezebb eladhatóságát jellemzi,
• másrészt ki kell terjeszteni az adatgyűjtést az ország hasonló fejlettségű régióira, illetve a hasonló
típusú eszközökre.
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8.1.1. Ingatlan értéke a piaci összehasonlító módszerrel
Összehasonlítás szempontjai
Ingatlan címe:
Emeleti elhelyezkedése
Jelleg, funkció:
Építés éve:
Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

Össze

Össze

Össze

hasonlító -1

hasonlító - 2

hasonlító - 3

1011 Budapest I.
kér. Fő u. 15. I/2.

I. Budapest,
Fő u. 13.

1. Budapest,
Attila út

1. Budapest,
Hunyadi János út

1. emelet
lakás
1907

2. emelet
lakás
1900inqatlan.com
32919341

2. emelet
lakás
1920inciatlan.com
32987749

félemelet
lakás
1900
inqatlan.com
32560547

62 500 000
67
932 836
kínálat
2022. július
0,95
886 194

53 900 000
50
1 078 000
kínálat
2022. július
0,95
1 024 100

60 000 000
48
1 250 000
kínálat
2022. július
0,95
1 187 500

Értékelendő

43

ÉRTÉKKI IGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés
Víziváros
hasonló
hasonló
lift
alapterület (m2)
műszaki állapot
emeleti elhelyezkedése
kilátás
építés éve
fűtési mód
belmagasság
alaprajzi kialakítás

1,00

0,95

nincs

hasonló

van

hasonló

1,00

0,95

1,00

43

nagyobb

hasonló

hasonló

1,05

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,95

0,90

0,75

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

cirkókazán

gáz(konvektor)

hasonló

egyedi

1,05

1,00

1,05

5,3m
galériázott (álló)
kedvezőtlen

kedvezőtlenebb

kedvezőtlenebb

kedvezőtlenebb

lakás:közepes
épület: felújítandó
1. emelet
utca
1907

SÚLYOZÁS

fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

1,05

1,05

1,05

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,95

0,95

0,95

925 857
34%

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE

számítás alapját képező terület (m2)

kedvezőbb

1,00

873 416
33%

886 177
33%

43
895 457
38 844 941

Becsült érték kerekítve (Ft)
38 800 000
Az ingatlan környezetében hasonló alapterületű és igényszintű 2 éven belüli realizált adat nem állt rendelkezésünkre.
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8.2. Hozamszámításon alapuló érték becslése
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése
érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték
megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó
tiszta jövedelmek jelenértéke.
A hozamszámítás lépései összefoglalva:
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
1. Az értékelés megkezdésekor felmértük az ingatlan (jogi, műszaki, valamint finanszírozhatósági
szempontú) lehetséges használati módjait.
2. Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett
értékét kell érteni.
2.1. Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó
rendszeres bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan hasonló piaci
összehasonlító adatokat használtunk fel. Első lépésben feltérképeztük a jelenlegi tevékenységhez
tartozó bérleti díj tartományokat. Az elérhető bérleti díjat a rendelkezésre álló bérleti díjakat is
tartalmazó adatbázisunk, valamint interneten elérhető adatok alapján határoztuk meg.
Az elhelyezkedésen, megközelíthetőségen, beépítési adottságokon túl figyelembe vettük a
bérbevételhez kapcsolódó fogyasztói szokásokat is.
A tervezett bevételekből levontuk a várható, a nem fizetésből és a kihasználatlanságból adódó
bevételkiesést.
2.2. A működtetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek fel.
Ilyenek lehetnek:
- a közüzemi díjak (víz, gáz, energia, csatorna, fűtés, hűtés, melegvízellátás),
- a telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja,
- egyéb infrastrukturális szolgáltatások (szemétszállítás, rovarirtás stb.),
- a gondnok (házmester) számára fizetett összeg,
- biztonsági szolgáltatások,
- a takarítás (napi takarítás, ablaktisztítás stb.),
-felújítások, javítások, korszerűsítési munkálatok,
- a felújítási alapképzésre fordított összegek,
- a kezelési és menedzselési költségek (a kezeléssel, bérbeadással összefüggő marketing és
ügynöki kiadások) stb.,
- biztosítási díjak.
A felújítási kiadásokat vagy a pótlási költség százalékában, vagy becsült összeggel kell megadni.
2.3. A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás
oldalon, figyelmen kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő
közteherviselési tételeket figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót
vagy a társasági adót nem lehet levonni. A bevételek és kiadások idősorainak felállításával,
időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírni.
3. Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól mint befektetéstől elvárható minimális
megtérülési rátával egyenlő. A megtérülési ráta az ingatlanpiaci elemzésben figyelembe vett
kockázatoktól és az elemzési időszaktól függően eltérő.
A kamatláb meghatározásának módjai a következők lehetnek:
- piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
- egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító
tényezők figyelembevételével;
- fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra
megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.
A hozadéki értékelés során a bérbeadási bevételeket a bérbe adható alapterületek, a tényleges
bérleti díjak szorzataként határoztuk meg (lásd tételes értékelésnél lévő táblázat adatait).
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Össze

Össze

Össze

hasonlító -1

hasonlító - 2

hasonlító - 3

1011 Budapest I.
kér. Fő u. 15. M2.

I. Budapest,
Fő u.

1. Budapest,
Fő u. 4.

1. Budapest,
Jégverem u. 1.

1. emelet
lakás

2. emelet
lakás
inqatlan.com

1. emelet
lakás
inaatlan.com

2. emelet
lakás
ingatlan.com

32976630

32159614

33005359

180 000

250 000

180 000
3 396

Összehasonlítás szempontjai
Ingatlan címe:
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Értékelendő

Emeleti elhelyezkedése
Jelleg, funkció:
Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bérleti díj (Ft/hó)
redukált alapterület (m2)

43

52

53

fajlagos ár (Ft/m2/hó)

3 462

62
4 032

bérleti viszony típusa

kínálat

kínálat

kínálat

2022. július

2022. július

kínálat/realizálás időpontja

2022. július

kínálat/realizálás korrekciós tényező
korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/m2/hó)

0,95

0,95

0,95

3 288

3 831

3 226

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

ÉRTÉKKI IGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés

Víziváros
nincs

lift
alapterület (m2)
műszaki állapot

43
lakás:közepes

van

van

0,95

0,95

1,00

nagyobb

nagyobb

nagyobb

1,05

1,05

1,05

hasonló

kedvezőbb

kedvezőbb

épület: felújítandó

1,00

0,75

0,85

1. emelet

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

5,3m

kedvezőtlenebb

kedvezőtlenebb

kedvezőtlenebb

galériázott (álló)

1,05

1,05

1,05

3 444

3 009

3 024

33%

33%

34%

emeleti elhelyezkedése
tájolás/kilátás

utcai
cirkókazán

fűtési mód
belmagasság
ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

számítás alapját képező terület (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2/hó)

43
3 158

becsült bérleti díj (Ft/hó)
Éves bevétel

136 977
1 643 726

Tervezhető éves bevétel

1 561 540

Kihasználtság és nem fizetésből adódó bevételkiesés 5 %

Felújítási költség

178 943

Menedzselési költség

49 320

felépítmény pótlási költségének 1,5 %-a
éves bérleti bevétel 3 %-a

Éves tiszta jövedelem
Növekvő tagú

1 333 278
örökjáradék = c / (r-g) = c / tőkésítési ráta = PV

Tőkésítési ráta = ingatlan elvárt hozama - inflációs ráta
Tőkésítési ráta

Hozamszámításon alapján becsült érték:

Szakvélemény

4,50%

1 333 278

4,50%

29 628 392

29 600 000 Ft

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. I/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

9.

24/22
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

Ingatlan értékelésének összesítése

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az értékelés
céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott értéket a hozadék alapú
értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Szakértői mérlegelés alapján a végső, egyeztetett forgalmi érték megállapításakor
összehasonlító adatok szerint képzett értéket 100%-ban vettük figyelembe.

piaci

Végső érték meghatározása:

Piaci alapú (forgalmi) érték:
Hozamszámításon alapuló érték:
Költség alapú érték:

38,8 MFt súly:
29,6 MFt súly:
MFt súly:

100%
0%
0%

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekítve =

38,8 MFt
MFt
MFt
38,8 MFt

A szakértői jelentésben szereplő 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.1/2.
14409/0/A/7
hrsz
alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben
foglaltak szerint elvégezve
2022.07.06
-i fordulónapra, az ingatlan tehermentes valós piaci
értékét összesen:
38 800 000
,- Ft-ban, azaz

HARMINCNYOLCMILLIÓ - NYOLCSZÁZEZER Forint
összegben határoztuk meg.

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. I/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c
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Jelen értékbecslés kizárólag az alábbi feltételek mellett érvényes

> Az ingatlan teher-, igény- és permentes állapota.
> Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.
> Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata - beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek
vizsgálatát - nem képezte és nem is képezhette a megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos adatok
valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.
> Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat és tényeket valósnak tekintettük, továbbá
feltételeztük, hogy az ingatlan forgalomképessége semmilyen módon korlátozás alá nem esik.
> Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges
változásokért, így az értékelés határnapja után bekövetkező események vagy körülmények
megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újraírására.
> A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat
tükrözik.
> Értékbecslésünkben hozzáértő, felelős, „a jó gazda gondosságával eljáró” tulajdonost
feltételeztünk.
> Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan
bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.
> Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem látható
vagy földfelszín alatti dolgok, amelyek az ingatlan megállapított értékét befolyásolhatják.
> Megbízásunknak nem képezte tárgyát geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai,
környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti ásványkincsek feltárására és azok használati jogára
vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú ismeretekkel nem is
rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.
> Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen más
felhasználás esetén semminemű felelősséget nem vállalunk.
> Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan publikált
anyagokban hivatkozni. Társaságunk nem vállal felelősséget semmiféle következményként,
véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy ráfordításért (kiemelten az el
nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.). Veszélyes anyagok feltárására vonatkozó vizsgálatot
nem végeztünk. A vagyonértékelő szakembernek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a
veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat.
> Veszélyes anyagok, például azbeszt, savak, mezőgazdasági növényvédő szerek, egyes
szigetelőanyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja az ingatlan érékét. Az értékelés
elvégzésekor feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon. Amennyiben
szükséges, ez ügyben a Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő külön megbízása

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. I/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
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Mellékletek

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. I/2.

N em hiteles tulajdoni lap

Budapest Főváros Kormányiis'ztaia Fóldhivatali Főosztály
Oldal:

Budapest. XI, Budafoki út S 9 151S Budapest, Pi 415

in

Néni hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat
XfcgKndclfes ssám: 8000004/300864/2032
2022.06.23

BTOMEST I,K£ít.
Bsltsrület

14409/'ö/A/7 helyrajzi szára

1 Üli BUDAPEST I.KER.
-

—

-■

'

Fő utca 15. 1. eraslet. ajtó:!.
—

■

■■

I.KÉSZ

1. &-z egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés
terület szobák száma
ra2
egész/fél
lakás
Bejegyző határozat:

N em hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

45
1 Ú
37BŰ3/1/2ŰÖ2/01-12.07

szmei hányad

212/1ŰŰŰ0

tulajdoni

önkort

1. bejegyző határozati 37BŰ3/1/2ÚÚ2/Ű1.12.Ű7
Tarsásház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.
37803/1/2002/Ül.12.Ű7

Ü^tulajdoni hányad: 1/1

n.RÉsz
törlő határozat: 167325/1/2014/^

í

bejegyző határozat, érkezési idő: 37803/1/2002/01.12.07 1
/í^r^hat ározat: 167325/2/ 2014/14.10.21
jogcím: 1991. évi KXXIII. tv. 3. S {13 bek.
jógcímí eredeti £aIvétel
jogállás: tulajdonos
név: BUDAVÁRI ÖWKORKAKYZAT
cím: 1014 BUDAPBSI I.K&R. Kapisztrán tér 1
2

tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 167325/1/
jogcím; névváltozás
utalási II /I.
jogállás: tulajdonos
név: BLIDAFBST I. KERÜLET BUDAVÁRI OÜKC&MSÍ^rZAT
eim; 2.0X4 BUDAPEST Kapisztrárv tér 1^

jegyző határozat, érkéz esi

L’i-ia.!!

Nem hiteles tulajdoni lap

N em hiteles tulajdoni lap

2. bejegyző határozat:
Műemlék

ra.RÉsz;
/2/2 002/01.09.20
törlő határozat: 145188/2/2Ű02/Ö1wű9i20

Feliebbe zés
A 37803/1/2002. I. £oku híl

t" el len..

jogosult :
név: PANNONHALMI
cím
9090 PANNONBA

FÖ&Pi

Nem hiteles tulajdoni lap

N em hiteles tulajdoni lap

N em hiteles tulaj doni lap

TULAJDONI LAP VÉ3GE

Nem hiteles tulajdoni lap

https://www3.takarnet.hu/tullap/S040420220623083724rq-182606122-l-182606128... 2022. 06. 23.
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ZTULAJDONTALAPÍTÓ OKIRAT

Általános rendelkezések

A Budavári Önkormányzat, mint a 14.409 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. I. kér,
Fö utca 15, (Bem rakpart 8.; Pala u. 2.) sz. alatti házingatlan tulajdonosa az 1993. évi
LXXVm. tv. és az 1997. évi CLVII. tv. alapján az 1. sz. alatt mellékelt tervrajzok,
valamint a 2. sz. alatt mellékelt Műszaki leírás szerint a fenti ingatlant
társash ázzá
alakítja át.
A társasház öröklakásai a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint
öröklakások, a közös tulajdonban maradó telek, épületrész-, berendezések és
felszerelések közös használatának jogával az 1993. évi LXXVIII. tv. alapján értékesítve
a vevők személyi tulajdonába kerülnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak
egymás közötti jogviszonyát az 1997, évi CLVII. tv. rendelkezései és az Alapító
Okiratban foglaltak szabályozzák,

II.
Közös tulajdon
A tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az 1. sz. alatt mellékelt tervrajzokon
feltüntetett és a 2. sz. alatt mellékelt Műszaki leírásban körülírt telek, és a következő
épületrészek, berendezések és felszerelések:
I.

Telek: 712 m2, ebből beépítve 665 m2.

n.

Alap, függőleges szerkezetek, felmenő falak, lépcsőházi falak lakáselválasztó és
határoló falak, kémények.
Közbenső födémek burkolatok nélkül, zárófödém szerkezettel, egyéb szerkezetek
(koszorúk, kiváltók stb.), az épület szigetelései, lépcsők, függőfolyosók,
korlátok.
Magastető szerkezete és héjalása.
'
Tetőn kívüli kémények, kémény-fedkövek, kéményseprőjárdák.
Lakatos és asztalos szerkezetek a közös tulajdonú helyiségekben.
Bádogszerkezetek (kéményszegélyek, falszegélyek, párkányok, függőeresz- és
lefolyócsatomák, falfedések).

!
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III.

Külső homlokzatvakolat, lábazat, homlokzatdíszek, burkolatok, lépcsőházi
vakolatok, közös helyiségek vakolatai, burkolatai.
Elektromos bekötés, elektromos fővezeték a külön tulajdoni illetőségek
fogyasztásmérőjéig, a közös helyiségek vezetékei, berendezései.
Gázbekötés, gáz fővezeték, a külön tulajdoni illetőségek fogyasztásmérőjéig.
Vízbekötés, vízóra, víz alap* és felszállóvezetékek a külön tulajdoni illetőségek
leágazó vezetékéig, a közös helyiségek víz ágvezetékei és berendezési tárgyai.
Csatornabekötés, csatorna alap- és ejtővezeték a külön tulajdoni illetőségek
leágazásáig, a közös tulajdonú helyiségek csatorna ágvezetékei és berendezési
tárgyai.
Közös helyiségek épületgépészeti berendezései, tárgyai.

Pince
IV.
V.
VI.

vn.
Vili.
IX.
X.
XI.
XII.

17,29 m2
Pincei tároló
6,42 m2
Pincei tároló
6,42 m2
Pincei tároló
3,71 m2
Pincei tároló
6,36 m2
Pincei tároló
8,91 m2
Pincei tároló
24,90
m2
Lezárt pincei tároló
m2
Tároló (1,90 m-nél kisebb belmagassággal)
12,43
Közlekedő
9,79 m2
13.28 m2
35,50 m2
109,51 m2

Földszint

xm .
XIV.
XV.

Udvar
Kapualj
Lépcsőház

24,56 m2
20,17 m2
15.68 m2
60,41 m2

Lépcsőház
Folyosó

6,76 m2
5.07 m2
11,83 m2

Lépcsőház
Folyosó

6,76 m2
JLOZin?
11,83 m2

1 emelet

XV.
XVI.

11. emelet

XV.
XVI.

Uou^j
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Tetőtér
XV.

xvn.
xvm.

Lépcsőház
Tetőtér (1,90 m-nél nagyobb belmag.)
Tároló

6,76 m2
112,58 m2
7.26 m2
126,60 m2

A IV-XVm. pontok alatt felsorolt épületrészek kizárólag a Fő utca 15. sz. felől
közelíthetők meg.
A fent felsorolt épületrészek stb. tekintetében a tulajdonjog a mindenkori tulajdonosokat
illeti meg a külön tulajdonnál feltüntetett hányadrész arányában.

III.
Külön tulajdon
Természetben megosztva, az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, mint
társasház-tulajdom illetőségük alkotó részei a közös tulajdonban maradó vagyonrészek
közös birtoklásának, használatának jogával - az egyes társasházi öröklakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek, azok tartozékaival, felszerelésével együtt.
Az egyes lakások megjelölése alatti törtszám a tulajdonosoknak a II. fejezetben felsorolt
közös tulajdonban lévő telekből és épületrészekből stb. megillető tulajdoni hányadát
tünteti fel.

1.

A Budavári önkormányzatot illeti meg a tervrajzon 1. számmal jelölt, Bem
rakpart 8. sz. alatti, földszinti bejáratú, a pincében, a földszinten, I.-II. emeleten u a
és tetőtérben levő, a pinceszinten 10 raktárból, 4 közlekedőből, olajtárolóból, a (u c^"( .
pincelépcsőből; a földszinten 6 irodából, raktárból, előlépcsőből, melléldépcsőből,
„y 4?^'
főlépcsőből, kapualjból, udvarból, 2 folyosóból, portából, teakonyhából,
\
előtérből, WC-ből, a galérián irodából, raktárból, 2 melléklépcsőből,
zuhanyzóból; az/, emeleten 6 irodából, főlépcsőből, melléldépcsőből, 2 előtérből,
teakonyhából, könyvtárból, díszteremből, kápolnából, 3 WC-ből, a galérián
melléklépcsőből, raktárból, WC-ből; a II. emeleten 9 irodából, főlépcsőből,
melléklépcsőből, közlekedőből, 3 előtérből, konyhából, kápolna légteréből, 2
WC-ből, a galérián melléklépcsőből; a tetőtérben melléklépcsőből, irattárból,
mángorlóból, mosókonyhából, raktárból, tetőtérből, felülvilágító-térből, kápolna
feletti tetőtérből álló 1385,54 m5, kerekítve 1386 m2 alapterületű irodahelyiség,
valamint a közös tulajdonból 6848/10.000 hányad.

2.

i/Ci^a>—L

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 2. számmal jelölt, Fő utca IS. sz.
alatti, utcai bejáratú, a pincében és földszinten lévő, a pinceszinten 3 raktárból; a
földszinten üzlettérből, WC-ből, galériából álló 164,42 mJ, kerekítve: 164 m2
alapterületű üzlethelyiség, valamint a közös tulajdonból 810/10.000 hányad.

^
tN^-Y
'
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3.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 3. számmal jelölt, Fő utca 15. sz.
alatti, utcai bejáratú, földszinten lévő üzletből, előtérből, WC-ből álló 48,17 m3,
kerekítve 48 m1 alapterületű üzlethelyiség, valamint a közös tulajdonból
237/10.000 hányad.

4.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 4. számmal jelölt, Fő utca 15. sz,
alatti, földszinten lévő, udvari bejáratú, raktárból álló 15,89 m1, kerekítve 16 m1
alapterületű raktárhelyiség, valamint a közös tulajdonból 79/10.000 hányad.

5.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 5. számmal jelölt, fszt. 1. sz. alatti
2 szobából, előszobából, konyhából, kamrából, fiirdő-WC-böl, közlekedőből álló
54,75 m3, kerekítve 55 m1 alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
272/10.000 hányad.

6.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 6. számmal jelölt, I. emelet 1. sz.
9^
alatti 3 szobából, félszobából, előszobából, konyhából, kamrából, 2 fUrdő-WCből, közlekedőből álló 109,35 mJ, kerekítve 109 m1 alapterületű öröklakás,
valamint a közös tulajdonból 539/10.000 hányad.

7.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 7. számmal jelölt, I. emelet 2. sz.
alatti szobából, előszobából, étkezőkonyhából, fürdő-WC-ből, zárterkélyből álló
43,38 m1, kerekítve 43 ms alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
212/10.000 hányad.

8.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 8. számmal jelölt, II. emelet 1. sz.

. -je v*'-*

ía

K^

alatti 4 szobából, félszobából, 2 előszobából, konyhából, kamrából, fürdő-WCbői, öltözőből, zárterkélyből álló 140,40 m1, kerekítve 140 m3 alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból 692/10.000 hányad.
..

9.

A Budavári Önkormányzatot illeti a tervrajzon 9. számmal jelölt, II. emelet 2. sz.
, (fi;»
alatti 3 szobából, előszobából, konyhából, fiirdő-WC-ből, előtérből, tárolóból, ^^
gardróbból álló 63,10 m3, kerekítve 63 m1 alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból 311/10.000 hányad.

Az ingatlan 10.000/10,000, azaz Tízezer/tízezred tulajdoni hányadból áll.
Az 1. pontban megjelölt társasház tulajdoni illetőség kizárólag a Bem rkp. 8. sz. felől, a
2.-9. pontokban felsorolt társasház külön tulajdoni illetőségek kizárólag a Fő u. 15. sz.
felől közelíthetők meg.
Megjegyzés: A galéria, a zárterkéíy és a tetőtér 1,90 m alatti területe a tulajdoni hányad
számításánál 50% alapterülettel lett figyelembe véve,

,
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IV.
Ingatlannyilvántartási rendelkezések
A Budavári Önkormányzat a Földhivataltól kérni fogja, hogy a társasháztulajdon
alapítást jegyezze be az ingatlannyilvántartásba. Ennek során a n. fejezetben foglaltaknak
megfelelően a közös tulajdonban maradó telket, építményrészeket, berendezéseket és
felszereléseket I-XVm. szám alatt egyesítse a társasnáz törzslapján, míg a m. fejezetben
felsorolt egyes öröklakásokat a közös tulajdonban maradó vagyonból feltüntetett
tulajdoni hányaddal együtt, mint külön-külön ingatlant társasházi különlapon jegyezze be
az ingatlannyilvántartásba. Az ingatlan elidegenítése csak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma előzetes jóváhagyásával történhet.
Ezen felül az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kérni fogja, hogy az
ingatlannyilvántartás jegyezze be a műemléki védettség megjelölést (Országos
Műemlékjegyzék száma: 15.955) az ingatlanra.

V.
A tulajdonostársak egymás közöttijogviszonya

1. paragrafus
A társasház tulajdon egysége
Hí

A társasházban lévő lakások, ideértve a nem lakás céljára szóló helyiségeket is az
egyes tulajdonosok külön-külön tulajdonában vannak.

72/

A külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület-berendezés, helyiség
és lakás, a tulajdonostársak közös tulajdonában van. A tulajdonostársak közös
tulajdonában van a telek is. A társasház-öröklakás a közös tulajdonból a
tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önálló ingatlan.

73/

A közős tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó lakás
(helyiség) alkotó részét képed, azzal együtt önálló ingatlan, és az azokra
vonatkozó tulajdonjog egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető
meg.

2. paragrafus
A külön tulajdon birtoklása, használata és a külön tulajdon feletti
rendelkezésijog

0('lA

\

71/

A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, használat, a
hasznok szedésének és rendelkezés joga; a tuiajdonostárs e jogait azonban nem
gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fűződő joga és törvényes
érdeke sérelmével

72/

A tulajdonostárs a külön tulajdonával, a külön tulajdonhoz tartozó közös
tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhet.
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til

A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.

IÁI

A külön tulajdonban álló lakásra a tulajdonostársak javára elővásárlási, előbérleti
jog jelen okirat alapján nem létesül.
3. paragrafus.

A tulajdonos kötelességei
/!/

Jelen épület tulajdonostársai kötelesek fenntartani és szükség szerint felújítani a
tulajdonukban álló lakást, minden szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a
vele együtt lakó személy, illetve akinek a lakás használatát átengedte, betartsa a
2. paragrafus /!/ bekezdésében foglaltakat.

ffl

A tulajdonos köteles lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásába a
közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetőleg a másik tulajdonostárs a
külön tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a
szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése
céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó
szükségtelen háborítása nélkül.

li!

A lakásban tervezett építkezésről a tulajdonos köteles értesíteni a közös
képviselőt, illetőleg az intézőbizottság elnökét. A közösség, illetőleg a
tulajdonostárs köteles megtéríteni a 121 bekezdés szerinti beavatkozással okozott
kárt.

141

Az ingatlan műemlékileg védett Országos Műemlélgegyzék száma: 15.955. Az
ebből fakadó kötelezettségek az épület mindenkori tulajdonosadra kiteijednek.
4. paragrafus
A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata

/!/

Az épülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására
és használatára a tulajdonostársak mindegyike jogosult az alábbi korlátozással:
A Bem rkp. 8. sz. alatti tulajdoni illetőség tulajdonosa nem jogosult a Fő u. 15.
szám felől megközelíthető közös tulajdonba tartozó, a közös tulajdon
3152/10.000 részét kitevő belső épületrész használatára, ennek megfelelően: a
közös tulajdon ezen részének kizárólagos használatára a Fő u. 15. szám alól
megközelíthető tulajdoni illetőségek tulajdonosai jogosultak, A Bem rkp. 8. sz.
alól megközelíthető tulajdoni illetőség tulajdonosa, tekintettel a V.6. paragrafus
/!/ és 12! pontjában szabályozottakra figyelemmel, az alábbi 121 pontban
hivatkozott ellenértékre nem jogosult.
A közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására és használatára vonatozó jogát
egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére.

7

12!

A telekrész vagy valamely épületrész kizárólagos használata nem változtat
azonban a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén. A tulajdonostársak abban is
megállapodhatnak, illetőleg a közgyűlés olyan határozatot is hozhat, hogy ha
valaki tulajdoni hányadát meghaladó telek részt vagy épületrészt használ
kizárólagosan, akkor a többlethasználat arányában a többi tulajdonostársnak
térítést fizessen.

S. paragrafus
Építkezés
/I/

A mindenkori tulajdonosok feladata az épület állagának folyamatos figyelemmel
kisérése és az állagvédelmi szempontból szükséges intézkedések megtétele.
Bármilyen tartószerkezetet (alaptestet, pincei és felmenő falazatokat,
tetőszerkezetet stb.) érintő javítási, átalakítási, felújítási munkák csak az építési
hatóság által engedélyezett statikai tervek alapján, szakemberek közreműködése
mellett végezhetők, valamint a mindenkori hatósági engedélyezési szabályokat be
kell tartani.

/2/

A tulajdonostárs az öröklakásban, építési munkát végezhet. Ha a munka más
öröklakás tulajdonosának jogát sértené, ki kell kérnie annak hozzájárulását.

/3/

Bármilyen tartószerkezetet (alaptesteket, pince és felmenő falazatokat,
tetőszerkezetet, stb.) érintő javítási, átalakítási, felújítási munkák csak építési
hatóság által engedélyezett statikai tervek alapján, szakemberek közreműködése
mellett végezhetők.

74/

Az ingatlanban közös vagy külön tulajdonban lévő bármilyen tárggyal kapcsolatos
építkezés, felújítás, karbantartás csak a V. fejezet 3. paragrafus 74/ bekezdésének
maradéktalan figyelembevételével történhet.

6. paragrafus
A közös tulajdonban lévő'telek, épületrészek, berendezések, felszerelések, nem
lakás célú helyiség, lakás és tárgy fenntartásával, karbantartásával,
felújításávaljáró költségek viselése

í) t A X I

71/

A tulajdonostársak az Alapító okirat II. fejezetében felsorolt telek,
építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával járó költségeket,
valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat tulajdoni hányaduk
szerint viselik. A Fő u. 15. sz. felől megközelíthető belső terekben elhelyezkedő
építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával járó költségek az
azok kizárólagos használatára jogosult tulajdonostársakat terhelik a kizárólagosan
használt ingatlanrészhez viszonyított tulajdoni hányaduk arányában.

72/

A tulajdonostársak a felújítási munkák fedezetének biztosítására felújítási alapot
képezhetnek a hatályos jogszabályok alapján. A felújítási alap mértékéről a
közgyűlés dönt. A társasházzal kapcsolatos egyéb közös kiadások kezelési,
üzemeltetési költség, közüzemi díjak a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk
arányában terhelik. A Fő u. 15. sz. felől megközelíthető belső terek kezelésével és
üzemeltetésével járó költségek az azok kizárólagos használatára jogosult
tulajdonostársakat terhelik, a kizárólagosan használt ingatlanrészhez viszonyított
tulajdoni hányaduk arányában.
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/3/

A közgyűlés a határozatával vagy a szervezeti működési szabályzat
felhatalmazása alapján a közös képviselő (intézőbizottság elnöke) a közös
költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves hátralékba került
tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el,
a hátralék megfizetésének biztosítékául. A határozat meghozatala során a
hátralékos tulajdonostárs nem élhet a szavazati jogával, az ő tulajdoni hányadát a
határozatképesség megállapításakor figyelmen lavül keÚ hagyni.
E határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére jogorvoslati lehetőség
feltüntetésével kézbesíteni kell. A jelzálog bejegyzésének elrendelése féléves
hátralékonként megismételhető. Ha a hátralékot kiegyenlítették, a közös
képviselő köteles a törléshez szükséges engedélyt kiadni.

/4/

A mindenkori tulajdonosok feladata az épület állagának folyamatos figyelemmel
kísérése és az állagvédelmi szempontból szükséges intézkedések megtétele. A
tulajdonostársak a faanyagú szerkezetek (fedélszék, zárófödém, közbenső
fafödémek) időszakonkénti (legalább öt évenként, amennyiben víz és/vagy
mechanikai kár nem éri azokat) kötelező felülvizsgálatának kötelezettségére
tekintettel megállapodnak abban, hogy a vizsgálat elvégzését külön felhívás nélkül
vállalják. Károsodás esetén a vizsgálatok elvégzése haladéktalanul szükséges.
Ugyancsak elvégzik a vizsgálatban vagy annak alapján elrendelt épület
munkálatokat.

/5/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus IÁI bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997. évi LIV,. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - hja elő.

7. paragrafus
Öröklakások költségeinek viselése

\

\

/!/

A külön tulajdonban lévő öröklakások berendezésének, felszerelésének
karbantartásával, felújításával, pótlásával, fenntartásával járó költségek az
öröklakás mindenkori tulajdonosát terhelik.

121

Ha a lakásbérleti vagy egyéb jogszabályok egyes karbantartási, pótlási, vagy
egyéb kötelezettséget a lakás bérlőjének, használójának terhére állapítanak meg,
ezek teljesítéséért a többi tulajdonostársak felé az öröklakás mindenkori
tulajdonosa felelős abban az esetben, ha az érinti, illetőleg befolyásolja más
öröklakás, vagy közös tulajdonban lévő épületrész, berendezés állapotát.

/3/

Ha az érdekelt tulajdonostárs a kötelezettségét nem teljesíti és az a többi
tulajdonostárs érdekét sérti, a szükséges intézkedéseket az érdekelt tulajdonostárs
terhére és költségére a közös képviselő megteheti.

/4/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus IÁI bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997. évi LIV. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - hja elő.
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8. paragrafus
Közös költségek biztosítása
/!/

A közös költségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell gondoskodni, ennek
összegét, nagyságát, esedékességét a közgyűlés - az alapító okiratban, illetőleg a
közgyűlés által meghatározott esetben a részközgyűlés - állapítja meg,

121

Bármelyik tulajdonostársnak a társasháztulajdon fenntartásából eredő közös
költségek tartozásáért a tulajdonostárs jogutódja - élők közötti jogutódlás esetén
- a volt tulajdonostárssal egyetemben felelős a társasház felé.

/3/

Tulajdonostársak a faanyagú szerkezetek kötelező felülvizsgálatát, illetőleg az
abban vagy annak alapján elrendelt munkálatok költségeit a közös költség
részének tekintik és az e részben foglaltaknak megfelelően tulajdoni hányaduk
arányában viselik.

/4/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus IÁI bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997, évi LIV. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - hja elő.

VL
A társasház szervezete

9. paragrafus
Á Közgyűlés
A társasházközösség ügyeiben a tulajdonostársak közgyűlése, részközgyűlése, illetőleg a
közös képviselő dönt.
/!/

A közgyűlés határoz:
a/

b/
c/

ő/
e/
f/
g/
k/
U

ti »

a közös tulajdonban álló épület, épületrészek, berendezések, felszerelések
karbantartásiról, birtoklásáról, használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról,
az ingatlan, épület felújításáról, a közösséget terhelő kötelezettségek
elvállalásáról,
a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról,
az éves tervben költségvetésben meghatározott karbantartásról, közös
kötelezettségek vállalásáról, közös bevételek felhasználásáról, a
tulajdonostársak által eszközlendő hozzájárulásról, befizetések módjáról,
esedékességéről,
szervezeti működési szabályzat, valamint a házirend megállapításáról,
a felújítási alap képzéséről és annak mértékéről,
az építkezésről, ha az közgyűlési döntést igényel,
az Alapító Okirat módosításáról,
az egész ingatlan elidegenítéséről,
a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének és tagjainak,
valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, díjazásáról és
felmentéséről,
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]/

a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint
a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság részére a felmentvény
megadásáról,
k/ a közös tulajdoni hányadok biztosításáról,
1/
minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat vagy szervezeti működési
szabályzat nem utal a közös képviselő, intézőbizottság vagy a számvizsgáló
bizottság hatáskörébe,
m/ a közös költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves
hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjogai való
megterheléséről,
.
n/ a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítésről, ha az ingatlanrész önálló
ingatlanként kialakítható, kivéve, ha a közös tulajdon épületszerkezet, az
épület biztonságát, állékonyságát, a tulajdonostársak közös célját szolgáló
épületrész, épület-berendezés és felszerelési tárgy,
o/ arról a kötelezésről, hogy a tulajdonos jelentse be a közös képviselőnek
külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, lakcímét, nyilvános
személyes adatát, illetőleg jogi személy nyilvános adatát, a külön tulajdonát
bérlő személy adatát és a külön tulajdonában lakó személyek számát,
p/ a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata,
hasznosítás módja megváltoztatásának megtiltásáról, ha az a társasház
rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná,
q/ az épület műemléki védettségből fakadó kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatban,
r/ az elkülöníthető
gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások
tulajdonostársai által tartandó részközgyűlés hatáskörébe tartozó, az
elkülöníthető gazdálkodás körébe eső kérdésekről.

/2/

Egyhangú határozat szükséges:
a/
b/
c/
d/

az Alapító Oldrat módosításához,
a társasházi tulajdon megszüntetéséhez,
az egész ingatlan megterheléséhez, elidegenítéséhez, vagy állagának
megváltoztatásához,
a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról.

2/3-os határozat szükséges:
«/ szervezeti működési szabályzat megalkotásáról, illetve módosításáról,
b/ ahhoz, hogy a közgyűlés megtiltsa a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiség használata, hasznosítás módjának megváltoztatását, ha az a
társasház rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná,
/3/

A közgyűlést - szükség szerint, de évente legalább egyszer - a közös képviselő,
illetőleg az intézőbizottság elnöke hívhatja össze. Az éves elszámolásról,
költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti működési
szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-ig meg kell
tartani.

141

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező
tulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a
közös képviselő, vagy az intézőbizottság nem teljesítette, az összehívást kérő
tulajdonostársak által megbízott személy a közgyűlést összehívhatja.

/§/

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több, mint a
felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak, A közgyűlésen a
tulajdonostársakat tulajdoni hányad szerint illeti meg a szavazati jog.
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76/

A közgyűlésen a tulajdonostárs meghatalmazottal is képviseltetheti magát. A
meghatalmazást írásba kell foglalni és a közgyűlés levezető elnökének kell átadni.

77/

Ha a közgyűlés nem határozatképes, az újabb (megismételt közgyűlést) a
határozatképtelen közgyűlést követő 3 napnál későbbi, de legfeljebb 15 napon
belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel meg kell tartani. A
megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában - az eredeti közgyűlés
határozatképességétől fliggő feltétellel - Is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a
jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes; ezt a körülményt a
megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni.

78/

A közgyűlés határozatait a jelen levő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján
számított egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, kivéve, ha az 1997. évi
CLVII. tv., vagy az alapján az Alapító Okirat, illetőleg a szervezeti működési
szabályzat másképpen nem rendelkezik. A közgyűlésről - a határozatot is
tartalmazó - jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv hitelesítését a közgyűlésen
elnökölő személy és két tulajdonostárs végzi aláírásával. A jegyzőkönyvbe
bármely tulajdonostárs betekinthet és arról - másolási költség megfizetésével másolatot kérhet. A határozat közzétételének módját a közgyűlés állapítja meg.
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A közgyűlési határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselőnek, illetőleg
az intézőbizottság elnökének a felhívására az írásbeli határozati javaslatról - ha
számvizsgáló bizottság működik írásbeli véleményének ismeretében - a
tulajdonostársak írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás szabályait az Alapító
Okiratban vagy a szervezeti működési szabályzatban rögzíteni kell.
Az írásbeli szavazás eredményeiről a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
elnöke írásban tájékoztatja a tulajdonostársakat,

7107

Az Alapító Okirat, vagy a szervezeti működési szabályzat a közgyűlés
megtartásának módját részközgyűlések formájában is meghatározhatja; ebben az
esetben megállapítja a részközgyűlési körzeteket.
A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze
kell számítani. A részközgyűlések megtartására a közgyűlésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az elkülöníthető gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások tulajdonostársai
tekintetében létesített részközgyűlés önálló döntési jogkörrel ruházható fel az
elkülöníthető gazdálkodás ügyében.
A közgyűlés által a részközgyűlés hatáskörébe utalt kérdésekben a részközgyűlés
önálló döntési jogkörrel bír.
Amennyiben az elkülöníthető gazdálkodású lakások tulajdonostársai az
elkülöníthető gazdálkodás ügyében részközgyűlés tartását kezdeményezik, arra az
alapító okirat közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit értelem szerűen alkalmazni
kell, A részközgyűlés határozatának érvényességéhez szükséges, hogy a
közgyűlés a megtárgyalt kérdést az elkülöníthető gazdálkodás körébe tartozónak
tekintse.
A V.6. paragrafus 71/ pont második bekezdésben és a V.6. paragrafus 72/ pont
második bekezdésben szabályozott kérdésekben a részközgyűlés határozata a
közgyűlés jóváhagyása nélkül is érvényes.

I/O k

i
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Ha a közgyűlés határozata jogszabály, vagy az Alapító Oldrat, illetőleg a
szervezeti működési szabályzat rendelkezését sérti, illetőleg a kisebbség jogos
érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a
bíróságtól a határozat érvénytelenségének megalapítását a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja. A bíróság azonban a
végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.
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A határozat meghozatalakor a határozatban ki kell mondani a megtámadási
határidő kezdetét. A közös képviselő, illetőleg a közgyűlés elnöke a távollévő
tulajdonostársakkal haladéktalanul köteles közölni a közgyűlésen hozott
határozatokat.
10, paragrafus
A közös képviselő és intézőbizottság

/!/

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles
a/
b/
c/
dZ

121

A közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság évenként költségvetési javaslatot
készít, amely tartalmazza
a/
b/
c/

/3/

a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról,
hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az Alapító Ötórai és a szervezeti
működési szabályzat rendelkezéseinek,
minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartása és felújítása
érdekében,
közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való
hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos
igényeit.
különösen a faanyagú szerkezetek kötelező felülvizsgálatának
megrendeléséről, az abban vagy annak alapján elrendeít munkálatok
elvégeztetéséről gondoskodni,

a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat
költségnemenként,
a tervezett fenntartási és felújítási munkákat,
a tulajdonostársak közös költséghez való hozzájárulásának összegét
tulajdonostársanként.

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság által készített éves elszámolás
tartalmazza
a/

b/
c/
dZ
eZ

a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség
megosztásának az Alapító Okiratban vagy szervezeti működési
szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül a
karbantartásokat az elvégzett munkák részletezésében,
a tervezett és tényleges bevételeket források szerint,
az a/ és b/ pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési
helye szerint részletezve,
a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket,
a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését
tulajdonostársanként.
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Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés & közös képviselő, illetőleg az
intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja (felmentvény). A
felmentvény nem jelenti az esetleges kártérítési igényről történő lemondást.
/4/

Nem lehet közös képviselő (intézőbizottság elnöke), illetőleg nem láthat el
társasház-kezelési tevékenységet:
a/
b/
c/

/5/

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült,
akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet
hatálya alatt,
az az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, aki illetőleg amely ilyen
tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési
kötelezettségének nem tett eleget.

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke jogosult a közösség
képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének
korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.
11. paragrafus
A számvizsgáló bizottság

/!/

A számvizsgáló bizottság
o/
b/

c/
(1/
/2/

bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
véleményezi a közgyűlés elé teijesztett javaslatot, így különösen a
költségvetést és az elszámolást, valamint az Alapító Olarat, illetőleg a
szervezeti működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a
bemutatott számlákat,
javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és
tagjai díjazására,
összehívja a közgyűlést, h a közös képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz deget.

A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit
szavazattöbbséggel hozza meg.

vn.
12. paragrafus
Egyéb rendelkezések
/!/

A társasháztulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartást
vezető szervnek.

/2/

Az Alapító Okirat hatályba léjrése után a jövőben közős tulajdonba kerül minden
olyan építményrész, berendezés, és felszerelés, amely az 1997. évi CLVH. tv. és
az Alapító Okirat szerint közös célt szolgái, és a tulajdonostársak tulajdoni
hányaduknak megfelelően járultak hozzá az építésükhöz, létesítésükhöz.
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/3/

A társasháztulajdonra az 1997. évi CLVII. tv.-ben és a jelen Alapító Okiratban
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1997. évi LIV. tv rendelkezései az
irányadók.

/4/

Jelen Alapító Okiratban foglalt rendelkezések minden tulajdonostársra illetve azok
jogutódaira kihatnak.

/5/

A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az
épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése
során jogokat szerezhet, kötelezettségét vállalhat, önállóan perelhet és perelhető,
gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös
tulajdon terheit. Ezzel ellentétes rendelkezés harmadik személyekkel szemben
hatálytalan.

/6/

A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak
tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai
szerint.

77/

A tulajdonostársak a társasház tulajdoni viszonyból felmerült perek eldöntésére
kikötik az ingatlan fekvése szerinti kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

Ezen Alapító okirat tulajdonjog átruházást nem tartalmaz, ezért illeték kiszabásának
nincs helye.
ILoO'?. 09, 0

A Budavári önkormányzat^ mint alapító képviseletében:
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INGATLAN ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉSI LAPJA

Megbízó neve:
Ingatlan címe:
Természetben:
Hrsz:

Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. 11/1.
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.11/1.
14409/0/A/8

Ingatlan típusa:

Lakás

Értékelés típusa:
Forgalmi érték megállapítása a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat részére.

Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:
Jelenlegi készültsége:
Lakás természetbeni redukált területe:
Lakás területe:
Értékelés határnapja:
Értékelés érvényessége:
Szakvéleményt készítette:

T ulajdonjog
1/1
100%
139 m2
140 m2

2022.07.06
180 nap
Veres Balázs

Értékelés összesített eredménye: (1/1 tulajdoni hányad)
Piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi érték
Fő módszer

112 900 000

Ft

84 400 000

Ft

Hozam alapú érték
Ellenőrző módszer

Költség alapú érték
>■ Ft

Nem alkalmazott

Összesített érték:

112 900 000
azaz Száztizenkettőmillió - kilencszázezer Forint

Ft

A forgalmi érték egy becsült érték, mely ideális esetben a tisztességes piaci érték, azaz "az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az
értékelt vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől mentesen jár el, és
a felek tisztában vannak az összes vonatkozó ténnyel, a jogegyenlőség alapján."
AzÁFA-tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően. Az értékelő az ügyfél adó-alanyiságát nem vizsgálta.
Budapest,

2022.07.06
Clty-f OTT. 2000 Kft.
!

Készítette:

Szakvélemény

Ellenőrizte:

bi>.. Fiukasto™ ui 2S>>>Aíbszíwi iSJOCHSífí Ai

Cits i07fli?D7-4frnzrjr-r.'i M5

Veres Balázs

Del’ Medico Rossinelli Andrea

ingatlan értékbecslő

Ügyvezető

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/1.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform.hu

25/4
tel.: 242-22-29

Vizsgálatunk tárgya természetben a 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. szám alatt elhelyezkedő,
zártsorú-sarok elhelyezkedésű, 1907-ben épült, tégla szerkezetű, pince + földszint + 2 emelet
szintelosztású, magas tetős, lift nélküli 5 lakásos társasházban helyezkedik el. Az épület
tartószerkezetein teherbírási rendellenességre utaló károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem
észleltünk. Épület külső-belső homlokzatán, lépcsőházban vizesedésből adódó vakolatpergés
észlelhető.
Az utcára és belső udvarra néző, 2 bejárattal rendelkező lakás az épület 2. emeletén található.
Nyílászárói eredeti fa szerkezetesek, hagyományos üvegezéssel. A lakás fűtése gázkazánnal és
cserépkályhával, melegvízellátása villanybojlerrel megoldott. A helyiségek méretei megfelelőek,
természetes fénnyel és szellőzéssel megfelelően ellátottak. Az értékelt ingatlan műszakilag és
esztétikailag átlagos-közepes állapotúnak mondható, ~4,3m-es belmagasságú. Lakás a részben
belső két szintes, felső szint 2,3-2,4m-es belmagasságú.
Ingatlan alapterülete -kapott alaprajzok alapján- a felső szinttel együtt 139m2, tulajdoni lap szerint
140m2. Értékelésünk során a tulajdoni lapon szereplő adattal számoltunk.
A megállapított értékek per, valamint igénymentes jogilag és ingatlan nyilvántartásban is szabályozott
ingatlanokra vonatkoznak.
Ezen értéktanúsítványban szereplő értékek hatályossága a jelen vizsgált ingatlan(ok) esetében 180
napig érvényes, azzal a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt
nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági, hatósági, fizikai környezetében lényeges változás
nem történik. Az érvényességi időn túl a hatályossági kiterjesztésének igényekor azt felül kell
vizsgálni, illetve aktualizálni kell.
Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.
Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindettől
függetlenül állapította meg fenti értéket.
Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok szerint
kerültek megállapításra, azokat csak a részletes értékbecslésben szereplő feltételek korlátozzák.
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, TAO, szintrajz) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltunk. A területen környezetszennyező, vagy
egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle időpontjában nem tároltak.
Jelen szakvélemény kizárólag a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. részére készült. Ezzel a
céllal nem összefüggő ügylet felhasználása esetén sem bírósági megjelenésre, sem tanúskodásra eltérő megállapodás hiányában - nem vagyunk kötelezhetőek.
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Előzmény

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.J megbízta a CityForm 2000 Kft-t (1037 Budapest, Farkastorki út 25/C.) a 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. 11/1. (HRSZ:
14409/0/A/8) alatti ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányad értékelésével.

3.

Szakértői szemle

a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk áttanulmányozása után helyszíni szakértői szemlét
és az ezzel összefüggő környezettanulmányt tartottunk, a vagyonértékeléshez szükséges
paraméterek rögzítése és ellenőrzése céljából.

Helyszíni szemlén az ingatlan bérlője is részt vett.
Helyszíni szemle időpontja: 2022.07.06.
A szakértői szemle során:

> bejártuk az ingatlant, megtekintettük az épületet, a helyiségeket, megállapítottuk és
rögzítettük műszaki állapotukat
> szükség szerinti méréseket végeztünk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok
ellenőrzése céljából
> tanulmányoztuk az ingatlan környezetét
> fényképfelvételeket készítettünk, melyek a mellékletben megtalálhatók
Az értékelés folyamán felhasznált, az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok és más adatok:
• Tulajdoni lap másolat
• Alaprajz
• Fotók
• TAO
• Szintrajz/alaprajz

4.

Az értékelés módszertani alapjai, feltételei

Az értékelés során megvizsgáltuk a földterület elhelyezkedését, környezetét, telekkönyvi adatait,
fizikai állapotát, a felépítmények megjelenését, műszaki, szerkezeti részleteit (az
épületszerkezetek, felhasznált anyagok, az épület gépészeti rendszere), műszaki állapotát, stb.
Mindezek hozzásegítettek a vizsgált eszközök használhatósági, eladhatósági jellemzőinek
megismeréséhez, amelyek segítségével meghatározható az ingatlanpiaci helyzete, illetve
becsülhető az ingatlan keresettsége, vevő szempontjából értékes tulajdonságai. A következőkben
ezen információkat ismertetjük.

Az értékelésnél alkalmazott módszerek, alapelvek
Egy eszköz értékelésére három általánosan elfogadott értékelési módszer alkalmazható:
♦ piaci érték alapú értékelések, mint
0 hozadéki értékelés
0 forgalmi (összehasonlító) értékelés
♦ költségalapú értékelés

A hozadéki értékelés az eszköz jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében
felmerülő költségeinek különbségéből vezeti le annak értékét. Az értékelés során az eszköz
jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, azaz a jövőben várhatóan képződő, szabad
rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az eszköznek, mint
üzleti befektetésnek az értékét. Ebben a modellben a képződő összes, szabadon felhasználható
pénzmennyiség alatt azt az évente képződő készpénzmennyiséget értjük, mely az adózás előtt
fennmaradó eredmény és az amortizáció összegéből a szükséges beruházásokat levonva, a
tulajdonosok számára fennmarad.
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A költségalapú értékelés megközelítésének lényege, hogy a körültekintő vásárló nem fizet
többet a vagyontárgyért, mint egy olyan helyettesítő vagyontárgy előállítási költsége, melynek
hasznossága megegyezik a kérdéses vagyontárgy hasznosságával. Az értékelés során az
eszköz újraelőállítási költségéből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból
származó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi
értékelésen alapuló értékét.
Az újraelőállítási költség a hasonló vagyontárgy előállításának, vagy felépítésének költsége, folyó
áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési és gyártási szabványok, tervek, elrendezés, valamint
munkaerő alkalmazásával. Ez a módszer általában az új építésű, vagy különleges célú eszközök
értékeléséhez szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket.
A forgalmi értékelés már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az értékelés során a piacon a közelmúltban
eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés
tárgyát képező vagyontárggyal. Az összehasonlítás során a következő, a piacot meghatározó
tényezőket vesszük figyelembe:
♦ a kereslet és kínálat vizsgálatakor áttekintjük a potenciális felhasználók jellemzőit
(számuk, vásárlóerejük, ízlésük, preferenciájuk, stb.), illetve azokra az eszközökre
összpontosítunk, melyek eladatlanok, vagy üresek, illetve melyek építési, tervezési, vagy
beruházási fázisban vannak, hiszen bármely elem változása ezek közül a vizsgált eszköz
árának változását okozhatja,
♦ a helyettesítés elvének alkalmazásakor azt az árat keressük, melyet egy hasonlóan
hasznosítható helyettesítő eszközért fizetnének a vásárlók,
♦ az egyensúly vizsgálatakor egyrészt a keresleti és kínálati piac egyensúlyát vizsgáljuk,
másrészt az eszközök egymáshoz való viszonyát (pl. egy adott földterülethez tartozó
épületek, az elhelyezkedéshez kapcsolódó kényelmi szolgáltatások, a fő tevékenységhez
szükséges berendezések száma, kiszolgáló eszközök, stb.),
♦ a külső hatások számszerűsítésekor figyelembe kell venni a gazdasági fellendülés, vagy a
gazdasági depresszió hatását, a várható kilátásokat, a területi elhelyezkedést, az
önkormányzati szabályozásokat, stb.
Földterület, valamint beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a forgalmi
értékelés adja a legpontosabb értéket. Ekkor bizonyos fejlesztési körzetben végzünk
összehasonlításokat, amelyek közös elemeket és hasonló piaci lehetőségeket tartalmaznak.
Közvetlen összehasonlításra alkalmas adatok hiányában egyéb vagyontárgyakat veszünk
figyelembe, illetve vizsgáljuk az ország hasonló területeinek ingatlanpiacát.

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az
értékelés céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott értéket a
hozadék alapú értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési
lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes
megtekintés és egyéb vonatkozó adatok kivizsgálása alapján.
Az érték-megállapítás során az értéket felbecsüljük. Az érték-megállapítás egy hivatalos
következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Javaslatot
nem tartalmaz, illetve nem tér ki teendőkre, csupán az értékről ad véleményt.
Az értékmegállapító személy nem határozza meg az értéket, azt a piac erői determinálják.
Az értékmegállapító becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal
kapcsolatos egyéb adatok alapján.
Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi hatások
következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania, mérnie és
elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.
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Az értéket általában négy, egymással összefüggő gazdasági tényező teremti meg, mégpedig a
hasznosság, a szűkösség, a megszerzés vágya, valamint a tényleges vásárlóerő.
E négy tényező kölcsönös kapcsolata kihatással van a kereslet-kínálat egyensúlyára, és
mindegyike szükséges ahhoz, hogy az adott eszköznek értéke legyen.
Az érték-megállapítás célja legtöbbször az, hogy következtessen a tisztességes piaci értékre. Az
alapdefiníció, illetve a klasszikus hagyomány szerint:
‘A tisztességes piaci érték az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az értékelt
vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben
mindkét fél kényszertől mentesen járt el, és mindkét fél kellőképpen tudatában van
az összes vonatkozó ténynek, a jogegyenlőség alapján.’
A fentiek, valamint az EVS 2016 alapján a piaci érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy
vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:
* az eladó hajlandó az eladásra,
* a tárgyalás időszakában az érték nem változik,
* a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal
történik,
* átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére, nem kerül sor.

Az értékelés során a Megbízó által kijelölt ingatlan értékelésére került sor a jelenleg ismert
piaci értékek figyelembevételével, tényleges helyszíni műszaki szemlén alapuló becsléssel
és számviteli módszerekkel, melynek során normál piaci értéket határoztunk meg.
A vagyonértékelésnél elsősorban a piac értékítéletét vettük figyelembe, melyhez egyrészről
korábbi tapasztalatainkból, másrészről árkatalógusokból, az adott gazdasági régió szaksajtóiból
(nyilvános árverési adatok, Ingatlan Info, Ingatlanpiac c. folyóirat), az ingatlan-börze adataiból,
illetve különböző értékesítési és értékesíthetőségi információkból jutottunk.
Vizsgáltuk a megfelelő piaci területeket, összegyűjtöttük a vonatkozó adatokat, kiválasztottuk a
megfelelő vizsgálati technikákat, és az ismereteink, tapasztalataink, valamint a szakmai
ítélőképességünk alapján oldottuk meg az értékelési problémát.
Az értékelésnél nagyban támaszkodtunk a Megbízó szakembereitől kapott adatokra,
információkra, azok helytállóságát legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint leellenőriztük.
Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapothoz tartozó értéket
állapítottunk meg. Munkánk során figyelembe vettük a vagyonértékelésre vonatkozó általános
szabályokat, előírásokat, különös tekintettel a többször módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM
rendeletre, mely a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szól.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő
Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.
A következőkben az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos elveket, általános szempontokat írjuk
le:
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Eszközök forgalmi értékelése
Az ingatlan a földterület a maga fizikai mivoltában és a földhöz kapcsolódó tartozékok, azaz
épületek, építmények. Az ingatlan elmozdíthatatlan és kézzelfogható. Az ingatlan vagyon a fizikai
értelemben vett ingatlan tulajdonával vele járó minden érdekeltséget, hasznot és jogot illetve
kötelezettséget magában foglal.
A földérték gazdasági fogalom. A föld meghatározó jellemzői geográfiai, jogi, szociológiai,
valamint közgazdasági szempontból vizsgálhatók, azaz
* minden körülhatárolt földterületet elhelyezkedése és anyagi összetétele egyedivé tesz,
* a föld fizikai szempontból mozdulatlan,
* a föld maradandó, azaz a tartós javak közé tartozik,
* a rendelkezésre álló földállomány véges,
* a föld az emberek számára hasznos.
A földterület más tudományágban megfogalmazott sajátosságai azért fontosak az
ingatlanértékelés szempontjából, mert az ingatlanpiacon a szereplők úgy viselkednek, hogy
reagálnak ezekre a sajátosságokra, illetve gyakran ezek vezérelik, vagy korlátozzák őket.
Az ingatlan becsült értékének meghatározásánál összehasonlító módszert alkalmaztunk. Ez
abból áll, hogy tényleges forgalmi értékek alapján a specifikus tényezőket figyelembe véve
(területi elhelyezkedés, fekvés, közlekedés, közművesítettség stb.) 1 m2 területre (beépített
ingatlan esetében a felépítmények hasznos területére, földterület esetében a tulajdoni lap szerinti
területre) vonatkoztatott alapértéket határoztunk meg úgy, hogy figyelembe vettük a telek
beépítettségének mértékét is. A fajlagos becsült érték kialakításánál figyelembe vettük az ingatlan
környezetében felkutatható ingatlanpiaci adatokat, az ilyen jellegű ingatlanok iránti jelenlegi
keresletet, a jelenlegitől eltérő hasznosítás lehetőségeit, a közművekkel való ellátottságát, a
közellátottság színvonalát, a terület építési övezeti besorolását. Vizsgáltuk továbbá a földterület
növényzeti viszonyait, azok gondozottságát.
A földterülettel kapcsolatos jogi szempontokat -mint a tulajdonviszonyok rendezettsége,
kapcsolódó jogok, az értékesíthetőség jogi vizsgálata- csak a tulajdoni lapon szereplő esetleges
bejegyzések erejéig vizsgáltuk, és esetlegesen e jelentés ingatlan nyilvántartási oldalán
szerepeltettük. Az így kapott becsült értéket megosztottuk a telek és a rajta elhelyezkedő
felépítmények között, így meghatározva a telek és a felépítmények önálló értékét a teljes becsült
értéken belül.
A telek értékét a hasonló adottságú, üres földterületek összehasonlító adatai alapján határoztuk
meg, a beépítettség mértékének figyelembe vételével. Az így meghatározott érték tartalmazza a
telekhez kapcsolódó közművek, külön nem számított térburkolatok, telek rendezés értékét is.
A felépítmények esetében a megosztást a főbb műszaki adatok alapján a forgalomképesség
mérlegelésével alakítottuk ki, amelyet a lehetséges esetekben szintén összehasonlító módszerrel
ellenőriztünk. Az érték kialakításánál a felépítmény funkcióján kívül a műszaki állapotát,
közművekkel való ellátottságát, valamint a hasonló jellegű létesítmények iránti jelenlegi keresletet
is figyelembe vettük.
Az ingatlan esetében a következő főbb érték-meghatározó tényezőket vizsgáltuk:
Az épület: - életkora,
- építési módja, az elvégzett kivitelezési és szakipari munkák tartalma, színvonala,
esetleges hiányosságai,
- kialakítása, helyiségek száma és elhelyezkedése,
- alapterülete és komfortfokozata,
- kihasználtsága, illetve rendeltetésszerű használata,
- esetleges felújítások időpontja és műszaki tartalma,
- karbantartottsága stb.
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Ingatlan nyilvántartási adatok
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.11/1.

Helyrajzi szám:

14409/0/A/8

. rész
Terület megnevezése:
Területe: (nm)

Lakás
140

Társasház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.
MŰEMLÉK

II. rész
Tulajdoni hányad:

1/1

Jogállás:
Jogosult neve:

Tulajdonos

BUDAPEST 1. KERÜLETI BUDAVÁRI ÖNKORM.

Címe:

1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

III, rész________ ____________
_______
_____
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt nem hiteles tulajdoni
lapok birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.

A tulajdoni lap, a térképmásolat és a természetbeni helyzet vizsgálata
során tapasztalt esetleges eltérések, az értékelő ingatlan-nyilvántartási
megjegyzése, jogi helyzete:
Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt E-hiteles tulajdoni lapok
birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.
Ingatlan alapterülete -kapott alaprajzok alapján- a felső szinttel együtt 139m2, tulajdoni lap szerint
140m2. Értékelésünk során a tulajdoni lapon szereplő adattal számoltunk.
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, tao, szintrajz) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
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Az ingatlan általános jellemzői

Település neve:

Budapest I. kerület, Viziváros-Váralja

Népesség: 24 933 fő

Település leírása:

^
3 \

Településen belüli
elhelyezkedése:
Környezete:
Meg köze I íth etősége:
Tömegközlekedési eszközök:
Utca burkolata:
Infrastruktúra:

Értékbefolyásoló környezeti
tényezők:

Szakvélemény

Népesség: 24 933 fő
Budapest

I.

kerülete

^ f > l
(P-J ^

Budapesten a Duna jobb
partján, Budán fekvő kerület.
'"'t
\
Északon
Budapest
II.
^
^teűtíspegf biteriiiefékerülete, nyugaton a XII.
kerület, délen a XI. kerület,
^fV\7
rníg keleten a Duna által az V.
^
^'
kerület határolja.
\ “
A Várnegyed Budapest 1
*
kerületében, a Várhegyen
található. A városrész határa
a várfal, ami teljesen körbeveszi. 1987 óta az UNESCO
Világörökség listáján Budai Várnegyed néven szerepel.
Területén számos középkori eredetű műemlék, valamint 17
18. századbeli lakóházak és középületek található. A Budai
Várnegyed három fő része a Budavári Palota, a Szent
György tér és a történelmi lakónegyed.
A Szentháromság tér Budapest egyik legrégebbi és
legszebb tere. Az I. kerületben, a Várnegyedben található.
A Mátyás-templom, avagy Nagyboldogasszony-templom
körüli tér a várnegyed központját alkotja. A mai tágas tér
helyén a középkorban még házcsoport állt, utcákkal és
sikátorokkal átszőve. Az 1686. évi ostromban a téren lévő
épületek nagy részét lerombolták és a romos házakat már
nem építették újra. így alakult ki a mai tér. A tér közepére a
városi tanács egy Szentháromság-oszlopot állíttatott fel,
hogy emlékeztesse és megvédje a lakosságot a
pestisjárványtól.
Később
ennek
helyére
került a
Szentháromság-szobor.
Budapest, 1. kerület, Víziváros kerületrész területén az Fő u.
15 szám alatt.
Környezetében hasonló korú és szerkezeti kialakítású
társasházak a jellemzők.
Az ingatlant gépkocsival és gyalogosan könnyedén
megközelíthető.
Tömegközlekedés, 100/150m-re az utcában és a Bem
rakparton.
Aszfaltozott
Az egészségügyi (háziorvosi rendelő) és közigazgatási
létesítmények, továbbá az oktatási intézmények (általános
iskola és óvoda), valamint az üzletek közepesen elérhetők.
Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága megfelelő.
Központi elhelyezkedés
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Az ingatlan településen belüli elhelyezkedését a következő ábra mutatja:
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6.1. Épület általános jellemzői

1900-es évek elején épült tégla szerkezetű, pince + földszint + 2 emelet szintelosztású, magastetős, 5
lakásos társasházban helyezkedik el. Az épület tartószerkezetein teherbírási rendellenességre utaló
károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem észleltünk. Épület külső-belső homlokzatán,
lépcsőházban vizesedésből adódó vakolatpergés észlelhető.
Építési módja:
Alapozás:
Szigetelés:
Függőleges teherhordó szerkezet:
Vízszintes teherhordó szerkezet:
Tető formája:
Tetőszerkezet, fedése:
Épület külső burkolata:
Épület tagolódása:
Lift:
Épület építési éve:
Épület állapota:
Szerkezeti hibák:

Épület műszaki állapota:

Hagyományos építési technológiával épült, tégla
szerkezettel
Tégla/kő. sávalap
Feltételezhetően nincs.
Tégla
Acélgerendás
Magastető
Fa tetőszerkezet, cserépfedés
Vakolt, színezett
Pince+ Földszint + 2 emelet 5 lakás
Nincs
1900-es évek eleje
Közepes állapotú társasház
Az épület tartószerkezetein teherbírási rendellenességre
utaló károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem
észleltünk.
A tartószerkezet sérülésmentes, az épület külső-belső
homlokzatén,
lépcsőházban
vizesedésből
adódó
vakolatpergés tapasztalható.
A nyílászárók és a homlokzat sem képes biztosítani a
mai előírásoknak megfelelő hő-védelmet.

Lakások száma az épületben:
Közös területek nagysága
összesen(m2):

5db.
Pince: 109,51 m2, Földszint: 60,41 m2, 1. emelet: 11,83m2,
II. emelet 11,83m2, Tetőtér: 126,6m2

A lakás általános jellemzői:
Bejárata:
Nyílászárók anyaga, állapota:

Komfort fokozat:
Fűtés és használati melegvíz
Lakás tájolása:
Szobák tájolása (utcai/udvari):
Emeleti elhelyezkedése:
Helyiségek:
Lakás bevilágosítottsága:
Felépítmény (lakás) belső leírása,
állapota:

Zárt lépcsőházból megközelíthető ingatlan (2 bejárati ajtó)
Gyenge állapotú, fa, hagyományos üvegezésű homlokzati
nyílászárók, felújítandó állapotban. A bejárati ajtó, gyenge
állapotú fa ajtó. A beltéri ajtók fa tok és
szárnyszerkezetesek
Összkomfortos
A fűtés gázkazán + cserépkálya, a melegvízellátás
villanybojler által megoldott.
K/Ny-i tájolású
Utcára-udvarra néző szobák
II. emelet
Az értékelt lakásban található helyiségek elhelyezkedését
a mellékletben elhelyezett alaprajz tartalmazza.
A helyiségek méretei megfelelőek, természetes fénnyel és
szellőzéssel megfelelően ellátottak.
Az értékelt ingatlan műszakilag
átlagos-közepes állapotú lakás.

és

esztétikailag

Lakás ~4,3m-es belmagasságú, helyenként belső két
szintes kialakítású. Helyiségek parketta és kerámia
burkolatúak, a falak festettek, vizes helyiségekben
csempézettek.
Szakvélemény
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Fűtésrendszer (cirkó) kialakítása, lakás teljes kifestése,
egyes ajtók javítása, mázolása

Felújítások:

Közművek:

Van,
Van,
Van,
Van,

Víz
Villany
Gáz
Csatorna

6.2.

fogyasztása egyedileg nem mérhető.
fogyasztása egyedileg mérhető.
fogyasztása egyedileg mérhető.
vízfogyasztás alapján elszámolt.

Terület kimutatás

TERÜLETKIMUTATÁS
Megnevezés
előszoba
fü-wc
konyha
kamra
szoba
előszoba
félszoba
szoba
szoba
zárt erkély
szoba-tároló

K=1
K=2

Szakvélemény

szint
emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
2. emelet
felső szint
2.

helyiségcsoport
megnevezése
lakás
felső szint
összesen:

Nettó terület
2,7
6,1

13,4
0,4
22,4
5,0
9,1
28,5
26,7
2,4
22,7
nettó terület
„2

m
116,6
22,7
139,2

Burkolatok
parketta
kerámia
kerámia
kerámia
parketta
parketta
parketta
parketta
parketta
parketta
parketta
redukáló
tényező
1.0
1,0

K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Állapot
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes
átlagos-közepes

redukált terület
m2
116,6
22,7
139
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Hasznosítás

Aktuális hasznosítás:

Vizsgált ingatlan bérlő által használat lakásként.
Alternatív használat:

Jelenlegi hasznosítás megfelel az alternatív hasznosítás elvének.
7.1.

Értékbefolyásoló tényezők

Az ingatlan értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit SWOT elemzés keretein belül vizsgáltuk, melynek
során az adott eszközt értékeltük a jellemző erősségek (Strengths), gyengeségek (Weaknesses),
lehetőségek (Opportunities), és veszélyek (Threats) szempontjából.
Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, ezért befolyásolni tudjuk őket, azonban a veszélyek
és a lehetőségek, olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább esetben tudunk
hatással lenni, ezeket nem tudjuk igazából irányítani.
Erősségek (Strengths)

Gyengeségek (Weaknesses)

központi elhelyezkedés
Lehetőségek (Opportunities)

épület vizesedése
Veszélyek (Threats)

felújítás

A fenti tényezők mérlegelésével a következő célok és tevékenységek határozhatók meg:
♦
Célok: Folyamatos használat tulajdonos által, vagy bérleti konstrukcióban
♦
Tevékenységek: Állagmegóvás.

7.2.

Gazdasági áttekintés

Erősen indult 2021 az ingatlanpiacon, és a lendület az év végéig kitartott. Tavaly nyolcadik
évébe lépett a megelőző évi bázishoz viszonyított töretlen reálár-drágulás és ezzel
párhuzamosan a kereslet is dinamikusan bővült. Év közben a januártól bevezetett új
otthonteremtési támogatási elemek, a koronavírus járvány, majd az év végéhez közeledve
az erősödő inflációs félelmek is formálták a keresletet, kínálatot és az árakat

Az elmúlt esztendőt egy mondatban úgy jellemezhetjük a hazai ingatlanpiac szempontjából, hogy
2021 volt az az év, amikor megszakadt a nagyjából hét-nyolc évig tartó piaci ciklusok harminc éve
váltakozó rendje. Már az év elején optimistán tekintettek a szakértők a jövőbe a forgalom
bővülését prognosztizálva, azonban a piac szárnyalása ezeket a várakozásokat jócskán felülírta az
év végére - írja közleményében az OTP Ingatlanpont.
„A folyamatos áremelkedés hatására 2019-2020 fordulóján egységes volt az ingatlanszakma
véleménye abban, hogy az árak bármikor tetőzhetnek, és a forgalom visszaesését követően
negatív fordulat következhet a piacon. Ennek ellenére 2021-ben olyan újult lendülettel indult a piac,
ami az év végén is kitartott. A legmeghatározóbb ingatlanpiaci mozgatórugók a kibővített
otthonteremtési támogatások, amelyek egyértelműen növelték a keresletet, a koronavírus járvány,
amely nem hozott valódi válságot, ám nagy hatású preferenciaváltozásokat indított el, és a mérleg
másik serpenyőjében az építőipari költségekben tapasztalható folyamatos és drasztikus
áremelkedés voltak” - mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.
A 2020-as megtorpanás után, elsősorban a január elsejétől elérhető, kibővített otthonteremtési
támogatások hatására, az ingatlanpiac már 2021 elején meglódult.

Szakvélemény
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Bár a kormányzati támogatási csomag elsősorban a családokat célozza, mind a használt, mind az
új ingatlan vásárlásához vagy építéséhez, mind a felújításhoz kapcsolódóan tartalmaz
keresletnövelő elemeket, és szinte minden potenciális vevőt meg tud szólítani, ezért 2021-et
nyugodtan nevezhetjük az otthonteremtés évének.
Év közben vált egyre világosabbá az is, hogy a koronavírus-járvány hatásai a vártnál enyhébbek
lesznek. Nem alakult ki valódi gazdasági és ingatlanpiaci válság, az egymást követő hullámok
elsősorban a vevői preferenciákat változtatták meg a szegmensben. A kijárási korlátozás és home
office terjedése sokakat sarkallt arra, hogy újragondolják lakhatásuk minőségét és az ideális
otthonról alkotott elképzeléseiket, a megtakarításaik elköltésekor pedig tömegeknél került első
helyre az otthonteremtés, ami élénkítette az ingatlanpiaci keresletet.
Az új lakások vásárlását és a lakásépítést célzó állami támogatások, az 5 százalékos (CSOK-os
vásárlás esetén 0 százalékos) lakásáfa ismételt bevezetése, majd az októbertől elérhető Zöld
Otthon Program által generált látványos keresletnövekedés, az építőipari alapanyagok folyamatos
drágulása és az egyre általánosabbá váló szakemberhiány együttes hatása következtében a
lakásárak ugrásszerűen emelkedtek a szegmensben az év során - írják.
A legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép első három negyedéves adatai alapján 2021-ben éves
szinten mind a nominál árszint, mind a forgalom 10-15 százalék közötti mértékben nőhetett, utóbbi
ezzel elérhette a 150 ezres szintet, az építési engedélyek száma pedig a 30 ezret.
Mit hozhat 2022?
A forgalom tovább nőhet 2022-ben, amit az otthonteremtési támogatások jelenleg ismert
véghatárideje is előrevetít. Azt, hogy az árak meddig emelkedhetnek még, alapvetően befolyásolja
a magyar és a globális gazdaság teljesítménye, hogy tovább fog-e száguldani vagy éppen
csökkenni az infláció, és az, hogy folytatódik-e a reáljövedelmek növekedése.
Ahogyan 2021-ben, úgy 2022-ben is kiszámíthatatlan tényező marad a koronavírus-járvány
esetleges újabb hulláma vagy hullámai, ahogyan a közelgő választások után is átalakulhat a
jelenleg elérhető támogatások rendszere. Vitathatatlan kockázat, ám a piacra vélhetően csekély
hatással lesz csak a hitelmoratórium év közbeni megszűnése.
A hazai ingatlanállomány minőségi fejlődését vetíti előre az, hogy többszöri halasztás után 2022
nyarától immár átalános elvárássá válik az újépítésű ingatlanok BB energetikai minősítése, tovább
növelve a magasabb energetikai besorolással rendelkező épületállomány arányát, valamint a
tavaly programszinten elindult kiemelt rozsdaövezeti fejlesztések budapesti és vidéki gyarapodása.
Ezt a folyamatot támogatja a Zöld Otthon Program is, főleg, ha az eredeti keretösszeg kifutása
után is tovább folytatódik a program.
A piac fejlődésére fókuszálva, továbbra is meghatározó maradhat az olcsóbb területek térnyerése,
ám a 2020-2021-es megtorpanás után már látszanak a jelei annak is, hogy Budapest belvárosa új
lendületet kaphat, azonban a rövidtávú lakáskiadás felfutása idén még kétséges.
Az átadott újlakások száma minden bizonnyal emelkedni fog az év folyamán és a belföldi
vándorlás élénkülése új lokális gócpontokat hozhat létre jelentős újlakás-igénnyel, amelyre már a
tavalyi évben is találhattunk példákat, ilyen volt a nagy lakásszámú társasházi projektek
megjelenése a külső pesti kerületekben.
A nyaralóingatlanok piacán a tavaly bőven kétszámjegyű árnövekedést felmutató balatoni lokációk
mellett hangsúlyosabban jelenhetnek meg az egyelőre kevésbé ismert, olcsóbb vízparti és a
látványosan élénkülő belföldi turizmus által preferált célpontok is.
A lakóingatlan a jövőben is megbízható befektetési forma marad, és amennyiben az infláció nem
csökken, úgy vélhetően növekedni fog a befektetési célú vásárlók száma is.

Szakvélemény
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Azonban a bérleti díjak emelkedését meghaladó ingatlanár-növekedés miatt a megtérülés
számításánál érdemes hosszú távon gondolkozni, és a bérleti hozam mellett az ingatlan várható
értéknövekedése is meghatározó szempont kell, hogy legyen a döntéshozatalnál.
„Az idei év kilátásai jók, az egy éve kibővített kormányzati támogatások fennmaradásáig, de akár
végéig sem látható olyan jelentős kockázat, amely egyértelműen negatív fordulatot jelezne
előre a hazai ingatlanpiacon. Ugyanakkor érdemes kicsit visszafogott optimizmussal a jövőbe
tekinteni, mert számos olyan külső tényezővel is számolnunk kell, amelyek befolyással lehetnek a
piacra az év folyamán” - summázta az évvel kapcsolatos elvárásait Valkó Dávid.
2022

/forrás: penzcentrum.hu/

Szakvélemény
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Az értékelés módszere

Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőben a
leghatékonyabb és legjobb használattal kialakítható funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és méretei.
Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci helyzetben az
ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható, egyáltalán eladható-e. A létesítmény piaci értékének
meghatározásához a lehetséges módszerek közül a összehasonlító adatokon alapuló értékelés
alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan környezetében számos összehasonlító adat áll
rendelkezésre. Ennek során összehasonlító adatok és a tárgyi ingatlan értékbefolyásoló tényezőit
figyelembe véve becsülhető meg a piaci érték. Mivel az ingatlan az adott helyszínen bérbeadással is
hasznosítható, a hozadék alapú módszer alapján is meghatározzuk az ingatlan forgalmi értékét.
A végső érték meghatározása során abból az eredményből indulunk ki, amelyiket a bővebb
információk, az adott piac működési sajátosságai alapján megbízhatóbbnak tekintünk, és ezt az
értéket szükség szerint korrigáljuk a másik módszerrel kapott érték figyelembevételével.

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek
árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történt.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései a következők voltak:
1. Az alaphalmaz kiválasztása.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

Az alaphalmaz kiválasztása
Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban végeztük el,
amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok
típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső
értékeket az elemzés során figyelmen kívül hagytuk.

Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg ismertük, és
ezeket egyenként a tárgyi ingatlanhoz hozzámértük. Csak azonos értékformákat és csak azonos
jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) hasonlítottunk össze, illetve a különböző
értékformák és jogok között korrekciós tényezőket alkalmaztunk. Az összehasonlító adásvételi
árakat az általános forgalmi adó nélkül vettük figyelembe.

Fajlagos alapérték meghatározása
Az elemzett összehasonlító adatokból alapértéket határoztunk meg. Ez az alapérték fajlagos érték,
általában területre (négyzetméterre) vetítve, de egyes esetekben más volumen-mérőszámok vagy
kapacitási számok (tanterem, kórházi ágy, szállodai ágy stb.) is alkalmazhatóak.

Értékmódosító tényezők elemzése
A
vizsgált
ingatlan
értékének
pontosabb
meghatározása
értékmódosító
tényezők
figyelembevételével történt. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló
tényező vettünk fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára
értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgáltuk:
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Műszaki szempontok: károsodások, kivitelezési hibák, alapterületek: bruttó és nettó területek
megszokottól eltérő nagysága, alapozás módja, fő teherhordó szerkezetek megoldásai, közbenső
és zárófödémek megoldásai, tetőszerkezet kialakítása, határoló szerkezetek és nyílászárók,
burkolatok minősége, értéke, szakipari munkák, épületgépészet, felszereltség, minőség,
szolgáltatások, épülettartozékok.
Építészeti szempontok: felépítmény célja, helyiségek száma, belső elrendezés, komfortfokozat,
műemléki védettség, vízbázisvédelmi védőövezet, egyéb építészeti előírások.
Használati szempontok: építés, felújítás éve, komolyabb káresemények, karbantartás helyzete,
üzemeltetés, rendeltetésszerű használat.
Telekadottságok: telek alakja, tájolás, lejtés, építési lehetőség (beépíthető terület, megengedett
építménymagasság stb.), talajtani viszonyok, növényzet, telek tartozékai.
Infrastruktúra: villany, víz, gázellátás, csatorna (felszíni és szennyvíz), szemétszállítás, közlekedés
(tömegközlekedés, megállók, útburkolat), megközelíthetőség, ellátás, távolság alap- és középszintű
ellátási központoktól, oktatási intézmények, szabadidős létesítmények, telekommunikáció.
Környezeti szempontok: szomszédok és szomszédos létesítmények, övezet, kilátás, panoráma,
szennyező források, környezeti ártalmak.
Alternatív
hasznosítás
szempontjai:
megoszthatóság, bővíthetőség.

funkcióváltásra

való

alkalmasság,

átépíthetőség,

Jogi szempontok, hatósági szabályozás: tulajdonviszonyok rendezettsége, osztott tulajdon,
résztulajdon, kapcsolódó jogok (zálogjog, használati jog stb.), az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
és be nem jegyzett egyéb jogok és tények, OÉSZ és a helyi építési szabályozás.

A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat
tüntettük fel, és ha arra lehetőség volt rá, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is
meghatároztuk.
Az értékmódosító tényezők alapján módosítottuk a fajlagos alapértéket

Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az
ingatlan mérete (volumene, kapacitása) szorzataként állapítottuk meg.
Számításaink készítése során megpróbáltunk közös alapot találni a tárgyi ingatlanok és az
összehasonlító ingatlanok között méretük tekintetében.
Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható négyzetméterenkénti
módosítanunk kellett az összehasonlító ingatlanok négyzetméterenkénti árait.

árat

kapjunk,

Ha egy adott ingatlan nagyobb, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak négyzetméterenkénti
árát. Ha egy adott ingatlan kisebb, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük annak
négyzetméterenkénti árát. A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon
alapultak, hogy minél kisebb az adott ingatlan, annál többet ér négyzetméterenként.
Számításaink
készítése
során
megpróbáltunk
az összehasonlító
ingatlanokat földrajzi
elhelyezkedésük szerint kategorizálni. Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható
négyzetméterenkénti
árat
kapjunk,
módosítanunk
kellett az összehasonlító
ingatlanok
négyzetméterenkénti árait.
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Ha egy adott ingatlan jobb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük
annak négyzetméterenkénti árait.
Ha egy ingatlan rosszabb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak
négyzetméterenkénti árait.
A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon alapultak, hogy egy adott ingatlan
négyzetméterenkénti árát nagymértékben befolyásolja a régión, városon, vagy kerületen belüli
elhelyezkedése.
Minél jobb elhelyezkedésű egy ingatlan annál többet ér négyzetméterenként.

Az összehasonlító adatok alkalmazásának elvei
A módszer alkalmazásakor általában megvalósult eladások, vagy bérbeadások tárgyait képező
eszközökkel történő korrekciós összehasonlítás, illetve a kínálati piacon jelenlevő eszközök
vizsgálata adja az alapot, a becsült értek kialakításához, melynek során összehasonlítást végeztünk
az eladási-, és a kínálati árak, a hasonló eszközök korábbi értékesítésének tapasztalatai és a
vizsgált eszközhöz kapcsolódó lehetőségek között. Az összehasonlító adatok gyűjtésekor a földrajzi
határokat az értékelt eszköz természete és típusa határozza meg.
Amennyiben az adott régióban nem lelhető fel megfelelő számú összehasonlító adat, ez két irányba
vezeti az elemzést:
• egyrészt információt ad az adott piac fejletlenségéről, az eszköz nehezebb eladhatóságát jellemzi,
• másrészt ki kell terjeszteni az adatgyűjtést az ország hasonló fejlettségű régióira, illetve a hasonló
típusú eszközökre.
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8.1.1. Ingatlan értéke a piaci összehasonlító módszerrel
Összehasonlítás szempontjai

Ingatlan címe:
Emeleti elhelyezkedése

Össze

Össze

Össze-

hasonlító -1

hasonlító - 2

hasonlíó - 3

1011 Budapest 1.
kér. Fő u. 15. M/1.

I. Budapest,
Fő u.

I. Budapest,
Batthyány u.

I. Budapest,
Pauler u.

Értékelendő

2. emelet

1. emelet

félemelet

1. emelet

Jelleg, funkció:

lakás

lakás

lakás

lakás

Építés éve:

1907

Adat forrása:

1900-

1900-

1900

inqatlan.com

inqatlan.com

inqatlan.com

32933441

32410430

32891159

139 000 000

115 000 000

112 500 000

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
redukált alapterület (m2)

140

fajlagos ár (Ft/m2)

125

110

1 112 000

kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

114

1 045 455

986 842

kínálat

kínálat

kínálat

2022. július

2022. július

2022. július

0,95

0,95

0,95

1 056 400

993 182

937 500

ÉRTÉKKI IGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKRO KÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés
lift
alapterület (m2)
műszaki állapot

Víziváros
nincs
140

hasonló

kedvezőbb

kedvezőbb

1,00

0,95

0,95

van

van

hasonló

0,95

1,00

1,00

hasonló

kisebb

kisebb

1,00

0,95

0,95

kedvezőbb

lakás:átlagos

kedvezőbb

kedvezőbb

épület: felújítandó

0,90

0,90

0,95

2. emelet

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

kilátás

utca

hasonló

kedvezőtlenebb

hasonló

1,00

1,05

1,00

építés éve

1907

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

kedvezőtlenebb

1,00

1,00

1,05

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,95

0,95

emeleti elhelyezkedése

fűtési mód
belmagasság

cirkókazán
~4,3m, helyenként
2,3m (belső
kétszintes)

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

számítás alapját képező terület (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

812 900

804 695

801 780

34%

33%

33%

140
806 523
112 913 164

Becsült érték kerekítve (Ft)
112 900 000
Az ingatlan környezetében hasonló alapterületű és igényszintű 2 éven belüli realizált adat nem állt rendelkezésünkre.
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8.2. Hozamszámításon alapuló érték becslése
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése
érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték
megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó
tiszta jövedelmek jelenértéke.
A hozamszámítás lépései összefoglalva:
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
1. Az értékelés megkezdésekor felmértük az ingatlan (jogi, műszaki, valamint finanszírozhatósági
szempontú) lehetséges használati módjait.
2. Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett
értékét kell érteni.
2.1. Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó
rendszeres bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan hasonló piaci
összehasonlító adatokat használtunk fel. Első lépésben feltérképeztük a jelenlegi tevékenységhez
tartozó bérleti díj tartományokat. Az elérhető bérleti díjat a rendelkezésre álló bérleti díjakat is
tartalmazó adatbázisunk, valamint interneten elérhető adatok alapján határoztuk meg.
Az elhelyezkedésen, megközelíthetőségen, beépítési adottságokon túl figyelembe vettük a
bérbevételhez kapcsolódó fogyasztói szokásokat is.
A tervezett bevételekből levontuk a várható, a nem fizetésből és a kihasználatlanságból adódó
bevételkiesést.
2.2. A működtetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek fel.
Ilyenek lehetnek:
- a közüzemi díjak (víz, gáz, energia, csatorna, fűtés, hűtés, melegvízellátás),
- a telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja,
- egyéb infrastrukturális szolgáltatások (szemétszállítás, rovarirtás stb.),
- a gondnok (házmester) számára fizetett összeg,
- biztonsági szolgáltatások,
- a takarítás (napi takarítás, ablaktisztítás stb.),
- felújítások, javítások, korszerűsítési munkálatok,
- a felújítási alapképzésre fordított összegek,
- a kezelési és menedzselési költségek (a kezeléssel, bérbeadással összefüggő marketing és
ügynöki kiadások) stb.,
- biztosítási díjak.
A felújítási kiadásokat vagy a pótlási költség százalékában, vagy becsült összeggel kell megadni.
2.3. A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás
oldalon, figyelmen kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő
közteherviselési tételeket figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót
vagy a társasági adót nem lehet levonni. A bevételek és kiadások idősorainak felállításával,
időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírni.
3. Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól mint befektetéstől elvárható minimális
megtérülési rátával egyenlő. A megtérülési ráta az ingatlanpiaci elemzésben figyelembe vett
kockázatoktól és az elemzési időszaktól függően eltérő.
A kamatláb meghatározásának módjai a következők lehetnek:
- piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
- egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító
tényezők figyelembevételével;
- fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra
megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.
A hozadéki értékelés során a bérbeadási bevételeket a bérbe adható alapterületek, a tényleges
bérleti díjak szorzataként határoztuk meg (lásd tételes értékelésnél lévő táblázat adatait).
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Össze-

Össze

Össze

hasonlftó -1

hasonlító - 2

hasonlító - 3

1011 Budapest I.
kér. Fő u. 15.11/1,

I. Budapest,
Markovits Iván u.

I. Budapest,
Bem rakpart

1. Budapest,
Fiáth János u.

2. emelet
lakás

félemelet
lakás
inaatlan.com

3. emelet
lakás
inaatlan.com

3. emelet
lakás
inaatlan.com

33005707

32609248

32942802

300 000

350 000

450 000

Értékelendő

Összehasonlítás szempontjai
Ingatlan címe:
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Emeleti elhelyezkedése
Jelleg, funkció:
Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bérleti díj (Ft/hó)

140

redukált alapterület (m2)

93

100

125

fajlagos ár (Ft/m2/hó)

3 226

3 500

3 600

bérleti viszony típusa

kínálat

kínálat

kínálat

2022. július

2022. július

2022. július

0,95

0,95

0,95

3 065

3 325

3 420

hasonló

hasonló

kínálat/realizálás időpontja
kínálat/realizálás korrekciós tényező
korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/m2/hó)

ÉRTÉKKI IGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKRO KÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés

Víziváros

hasonló
1,00

1,00

1,00

nincs

van

hasonló

van

1,00

1,00

0,95

kisebb

kisebb

hasonló

0,95

0,95

1,00

lakás:átlagos

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

épület: felújítandó

0,95

0,95

0,90

2. emelet

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

panorámás

hasonló

lift
alapterület (m2)
műszaki állapot

140

emeleti elhelyezkedése
tájolás/kilátás

utcai-udvar

hasonló
1,00

0,95

1,00

fűtési mód

cirkókazán

hasonló

hasonló

hasonló

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

számítás alapját képező terület (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2/hó)

1,00

1,00

1,00

2 766

2 851

2 924

33%

33%

34%

139
2 848

becsült bérleti díj (Ft/hó)
Éves bevétel

396 477
4 757 720

Tervezhető éves bevétel

4 519 834

Kihasználtság és nem fizetésből adódó bevételkiesés

5%

Felújítási költség

577 500

felépítmény pótlási költségének 1,5 %-a

Menedzselési költség

142 740

éves bérleti bevétel 3 %-a

Éves tiszta jövedelem

3 799 594

Növekvő tagú örökjáradék = c / (r-g) = c / tőkésítési ráta = PV
Tőkésítési ráta = ingatlan elvárt hozama - inflációs ráta

Tőkésítési ráta

Hozamszámításon alapján becsült érték:

Szakvélemény

4,50%

3 799 594

4,50%

84 435 423

84 400 000 Ft

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. 11/1.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c
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25/23
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

Ingatlan értékelésének összesítése

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az értékelés
céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott értéket a hozadék alapú
értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Szakértői mérlegelés alapján a végső, egyeztetett forgalmi érték megállapításakor
összehasonlító adatok szerint képzett értéket 100%-ban vettük figyelembe.
Végső érték meghatározása:
Piaci alapú (forgalmi) érték:
Hozamszámításon alapuló érték:
Költség alapú érték:

112,9 MFt súly:

100%

84,4 MFt súly:

0%

112,9 MFt
MFt

MFt súly:

0%

MFt

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekítve =
A szakértői jelentésben szereplő 14409/0/A/8
hrsz
foglaltak szerint elvégezve
értékét összesen:

2022.07.06

112 900 000

piaci

112,9 MFt

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15.11/1.
alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben
-I fordulónapra, az ingatlan tehermentes valós piaci
,-Ft-ban, azaz

SZÁZTIZENKETTŐMILLIÓ - KILENCSZÁZEZER Forint
összegben határoztuk meg.

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. 11/1.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

10.

cityform@cityform.hu
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tel.: 242-22-29

Jelen értékbecslés kizárólag az alábbi feltételek mellett érvényes

> Az ingatlan teher-, igény- és permentes állapota.
> Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.
> Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata - beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek
vizsgálatát - nem képezte és nem is képezhette a megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos adatok
valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.
> Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat és tényeket valósnak tekintettük, továbbá
feltételeztük, hogy az ingatlan forgalomképessége semmilyen módon korlátozás alá nem esik.
> Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges
változásokért, így az értékelés határnapja után bekövetkező események vagy körülmények
megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újraírására.
> A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat
tükrözik.
> Értékbecslésünkben hozzáértő, felelős, „a jó gazda gondosságával eljáró” tulajdonost
feltételeztünk.
> Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan
bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.
> Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem látható
vagy földfelszín alatti dolgok, amelyek az ingatlan megállapított értékét befolyásolhatják.
> Megbízásunknak nem képezte tárgyát geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai,
környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti ásványkincsek feltárására és azok használati jogára
vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú ismeretekkel nem is
rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.
> Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen más
felhasználás esetén semminemű felelősséget nem vállalunk.
> Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan publikált
anyagokban hivatkozni. Társaságunk nem vállal felelősséget semmiféle következményként,
véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy ráfordításért (kiemelten az el
nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.). Veszélyes anyagok feltárására vonatkozó vizsgálatot
nem végeztünk. A vagyonértékelő szakembernek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a
veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat.
> Veszélyes anyagok, például azbeszt, savak, mezőgazdasági növényvédő szerek, egyes
szigetelőanyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja az ingatlan érékét. Az értékelés
elvégzésekor feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon. Amennyiben
szükséges, ez ügyben a Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő külön megbízása

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/1.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

11.

cityform@cityform.hu

25/25
tel.: 242-22-29

Mellékletek

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. 11/1.
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Nőm biteles tulajdoni lap • Teljés iftiLsolat

800.00.04/300866/2022
2022,06,23

Mbgr-cndciés ssám:

t/J

i7

BUDAPEST I.KER.,
Eelterúlst

14409/0/^/8 halyrajzi ^zám

1011 BUDAPEST I.KER.
1
" ■

Pő Dtca 15. 2. emelet, ajtó:!.
-------- ----irész;

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés
tejcialet szobák száma
m2
egész/fél
lakás
Bejegyző határozat:

v

©.színei hányad.

140
4 1
3780 Vl/2002-/Ül,12 .07

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

tulajelöni

692AOÜÜO

önk.ory

1. bejegyző határozat) 37803/1/2ŰÚ2/01.12.07
Taraasház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.

2. bejegyző határozat: 37803/1/2002/01.12.07

"- —
i^tula^doni hányad: 1/1

- ■

hírész
törlő határozati 167325/1/2014/:

bejegyző határozat, érkezési idő: 37803/1/2002/01.12.07
167325/1/2014/14.10.21
^ogcimi 1991. évi XXXIII. tv.
jogcím: eredeti felvétel
jogállás: tulajdonos

3. § (1) bak.

név i

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

cím:

1014 BUDAPEST I.KER; -Kapisztrán tér 1

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő 16732 5/1/^J
jogéira: névváltozás
utalás: II /I.
jogállási tulajdonos
^ ,
név: BUDAPEST I- KERÜLET BUDAVÁRI ÖNk6rMA«VZAT

.10 .21

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Műemlék

cím: 1014 BUDAPEST Kapisztrán tér 1,

■■

-

m.RÉsz

—

jegyző határozat, érkezési id.^>^?’|!Ö3/2/2ÜÜ2/01.09.20

—

-

-

1

törlő határozat: 145188/2/2002/01 .09.20
Fellebbezés
A 37803/1/2002. I. fokú hatjárdgjgt ellen,
jogosult:
,
név: PAWSONHALNI FC^.pSffaRG
cin

: 9090 PflNNOtteALMAW»r

1

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

TUI. AJDOl-il LAP VEGE"

Nem hiteles tulajdoni lap

https://www3.takarnet.hu/tullap/S040420220623083724rq-182606122-2-182606195... 2022. 06. 23.

belső I
rész, fi
tárolóv

15.09m2 S

IRODA
16.50m2

18.64m2

ipÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

Általános rendelkezések

A Budavári önkormányzat, mint a 14.409 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. I. kér.
Fő utca 15. (Bem rakpart 8.; Pala u. 2.) sz. alatti házingatlan tulajdonosa az 1993. évi
LXXVm. tv. és az 1997. évi CLVII. tv. alapján az 1. sz. alatt mellékelt tervrajzok,
valamint a 2. sz. alatt mellékelt Műszaki leírás szerint a fenti ingatlant

társasházzá
alakítja át.
A társasház öröklakásai a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint
öröklakások, a közös tulajdonban maradó telek, épületrész-, berendezések és
felszerelések közös használatának jogával az 1993. évi LXXVIII. tv. alapján értékesítve
a vevők személyi tulajdonába kerülnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak
egymás közötti jogviszonyát az 1997. évi CLW. tv. rendelkezései és az Alapító
Okiratban foglaltak szabályozzák.

H.

Közös tulajdon
A tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az 1. sz. alatt mellékelt tervrajzokon
feltüntetett és a 2. sz. alatt mellékelt Műszaki leírásban körülirt telek, és a következő
épületrészek, berendezések és felszerelések:
I.

Telek: 712 ms, ebből beépítve 665 m\

II.

Alap, függőleges szerkezetek, felmenő falak, lépcsőházi falak lakáselválasztó és
határoló falak, kémények.
Közbenső födémek burkolatok nélkül, zárófödém szerkezettel, egyéb szerkezetek
(koszorúk, kiváltók stb,), az épület szigetelései, lépcsők, függőfolyosók,
korlátok,
Magastető szerkezete és héjalása.
'
Tetőn kívüli kémények, kémény-fedkövek, kéményseprőjárdák.
Lakatos és asztalos szerkezetek a közös tulajdonú helyiségekben.
Bádogszerkezetek (kéményszegélyek, falszegélyek, párkányok, függőeresz- és
lefolyócsatomák, falfedések).
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III.

Külső homlokzatvakolat, lábazat, homlokzatdíszek, burkolatok, lépcsőházi
vakolatok, közös helyiségek vakolatai, burkolatai.
Elektromos bekötés, elektromos fővezeték a külön tulajdoni illetőségek
fogyasztásmérőjéig, a közös helyiségek vezetékei, berendezései.
Gázbekötés, gáz fővezeték, a külön tulajdoni illetőségek fogyasztásmérőjéig.
Vízbekötés, vízóra, víz alap- és felszállóvezetékek a külön tulajdoni illetőségek
leágazó vezetékéig, a közös helyiségek víz ágvezetékei és berendezési tárgyai.
Csatornabekötés, csatorna alap- és ejtővezeték a külön tulajdoni illetőségek
leágazásáig, a közös tulajdonú helyiségek csatorna ágvezetékei és berendezési
tárgyai.
Közös helyiségek épületgépészeti berendezései, tárgyai.

Pince
17,29 m2
Pincei tároló
6,42 m2
Pincei tároló
6,42 m2
Pincei tároló
3,71 m2
Pincei tároló
6,36 m2
Pincei tároló
8,91 m2
Pincei tároló
24,90 m2
Lezárt pincei tároló
- m2
Tároló (1,90 m-nél kisebb belmagassággal)
12,43
Közlekedő
9,79 m2
13 28 m2
35,50 m2

IV.
V.
VI.
vn.
vm.
IX.
X.
XI.
xn.

109,51 m2

Földszint
XIII
XIV.
XV.

.

Udvar
Kapualj
Lépcsőház

24,56 m2
20,17 m2
15.68 m2
60,41 m2

Lépcsőház
Folyosó

6,76 m2
5.07 m2
11,83 m2

Lépcsőház
Folyosó

6,76 m2
5.07 m2
11,83 m2

I. emelet
XV.
XVI.

U. emelet
XV.
XVI.

ÜOUo
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Tetőtér
XV.
XVH.
XVHI.

Lépcsőház
Tetőtér (1,90 m-nél nagyobb belmag.)
Tároló

6,76
112,58
7.26 m2
126,60 m2

A IV-XVin. pontok alatt felsorolt épületrészek kizárólag a Fő utca 15. sz. felől
közelíthetők meg.
A fent felsorolt épületrészek stb. tekintetében a tulajdonjog a mindenkori tulajdonosokat
illeti meg a külön tulajdonnál feltüntetett hányadrész arányában.

m.
Külön tulajdon
Természetben megosztva, az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, mint
társasház-tulajdoni illetőségük alkotó részei a közös tulajdonban maradó vagyonrészek
közös birtoklásának, használatának jogával - az egyes társasházi öröklakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek, azok tartozékaival, felszerelésével együtt.
Az egyes lakások megjelölése alatti törtszám a tulajdonosoknak a n. fejezetben felsorolt
közös tulajdonban lévő telekből és épületrészekből stb. megillető tulajdoni hányadát
tünteti fel.

i/Ci^aX-L

1.

A Budavári önkormányzatot illeti meg a tervrajzon 1. számmal jelölt, Bem
rakpart 8. sz, alatti, földszinti bejáratú, a pincében, a földszinten, I.-II. emeleten u
^
és tetőtérben levő, a pinceszinten 10 raktárból, 4 közlekedőből, olajtárolóból, ^ L}> c/-"; X
pincelépcsőből; aföldszinten 6 irodából, raktárból, előlépcsőből, melléklépcsőből, ^ (
'1%
főlépcsőből, kapualjból, udvarból, 2 folyosóból, portából, teakonyhából,
előtérből, WC-ből, a galérián irodából, raktárból, 2 melléklépcsőből,
zuhanyzóból; az/, emeleten 6 irodából, főlépcsőből, melléklépcsőből, 2 előtétből,
teakonyhából, könyvtárból, díszteremből, kápolnából, 3 WC-ből, a galérián
melléklépcsőből, raktárból, WC-ből; a II. emeleten 9 irodából, főlépcsőből,
melléklépcsőből, közlekedőből, 3 előtérből, konyhából, kápolna légteréből, 2
WC-ből, a galérián melléklépcsőből; a tetőtérben melléklépcsőből, irattárból,
mángorlóból, mosókonyhából, raktáritól, tetőtérből, felülvilágító-térből, kápolna
feletti tetőtérből álló 1385,54 mJ, kerekítve 1386 ma alapterületű irodahelyiség,
valamint a közös tulajdonból 6848/10.000 hányad.

2.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 2. számmal jelölt, Fő utca 15. sz.
alatti, utcai bejáratú, a pincében és földszinten lévő, a pinceszinten 3 raktárból; a
földszinten üzlettérből, WC-ből, galériából álló 164,42 mJ, kerekítve: 164 mJ
alapterületű üzlethelyiség, valamint a közös tulajdonból 810/10.000 hányad.

^
y
'

4

3

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 3. számmal jelölt, Fő utca 15. sz.
alatti, utcai bejáratú, földszinten lévő üzletből, előtérből, WC-ből álló 48,17 mJ,
kerekítve 48 mJ alapterületű üzlethelyiség, valamint a közös tulajdonból
237/10.000 hányad.

4.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 4. számmal jelölt, Fő utca 15. sz,
alatti, földszinten lévő, udvari bejáratú, raktárból álló 15,89 m1, kerekítve 16 mJ
alapterületű raktárhelyiség, valamint a közös tulajdonból 79/10.000 hányad.

5.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 5. számmal jelölt, fszt. 1. sz. alatti
2 szobából, előszobából, konyhából, kamrából, fiirdő-WC-ből, közlekedőből álló
54,75 m2, kerekítve 55 mJ alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
272/10.000 hányad.

6.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 6. számmal jelölt, I. emelet 1. sz,
alatti 3 szobából, félszobából, előszobából, konyhából, kamrából, 2 fÜrdő-WCből, közlekedőből álló 109,35 m2, kerekítve 109 m2 alapterületű öröklakás,
valamint a közös tulajdonból 539/10.000 hányad.

Ijvü"-6

7.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 7. számmal jelölt, L emelet 2. sz.
alatti szobából, előszobából, étkezőkonyhából, fÜrdő-WC-ből, zárterkélyből álló
43,38 m2, kerekítve 43 ra2 alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
212/10.000 hányad.

. ■je (.<«•*

8.

A Budavári Önkormányzatot illeti a tervrajzon 8, számmal jelölt, II. emelet 1. sz.
alatti 4 szobából, félszobából, 2 előszobából, konyhából, kamrából, fördő-WCbői, öltözőből, zárterkélyből álló 140,40 m2, kerekítve 140 m2 alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból 692/10.000 hányad.

9.

Az 1. pontban megjelölt társasház tulajdoni illetőség kizárólag a Bem rkp. 8. sz. felől, a
2.-9. pontokban felsorolt társasház külön tulajdoni illetőségek kizárólag a Fő u. 15. sz.
felől közelíthetők meg.
Megjegyzés: A galéria, a zárterkély és a tetőtér 1,90 m alatti területe a tulajdoni hányad
számításánál 50% alapterülettel lett figyelembe véve.

On a

í

’A

A Budavári Önkormányzatot illeti a tervrajzon 9. számmal jelölt, II. emelet 2. sz.
. iSy ,x'
alatti 3 szobából, előszobából, konyhából, fiirdő-WC-ből, előtérből, tárolóból, ^ ‘ ^
gardróbból álló 63,10 m2, kerekítve 63 m2 alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból 311/10.000 hányad.

Az ingatlan 10.000/10.000, azaz Tízezer/tízezred tulajdoni hányadból áll.

4
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^

,
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IV.

Ingatlannyttvántartősl rendelkezések
A Budavári önkormányzat a Földhivataltól kérni fogja, hogy a társasháztulajdon
alapítást jegyezze be az ingatlannyilvántartásba. Ennek során a n. fejezetben foglaltaknak
megfelelően a közös tulajdonban maradó telket, építményrészeket, berendezéseket és
felszereléseket I-XVUI. szám alatt egyesítse a társasház törzslapján, míg a m. fejezetben
felsorolt egyes öröklakásokat a közös tulajdonban maradó vagyonból feltüntetett
tulajdoni hányaddal együtt, mint külön-külön ingatlant társasházi különlapon jegyezze be
az ingatlannyilvántartásba. Az ingatlan elidegenítése csak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma előzetes jóváhagyásával történhet.
Ezen felül az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kérni fogja, hogy az
ingatlannyilvántartás jegyezze be a műemléki védettség megdőlést (Országos
Műemlékjegyzék száma: 15.955) az ingatlanra.

V.

A tulajdonostársak egymás közöttijogviszonya
1. paragrafus

A társasház tulajdon egysége
/!/

A társasházban lévő lakások, ideértve a nem lakás céljára szóló helyiségeket is az
egyes tulajdonosok külön-külön tulajdonában vannak.

72/

A külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület-berendezés, helyiség
és lakás, a tulajdonostársak közös tulajdonában van. A tulajdonostársak közös
tulajdonában van a telek is. A társasház-öröklakás a közös tulajdonból a
tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önálló ingatlan.

73/

A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó lakás
(helyiség) alkotó részét képezi, azzal együtt önálló ingatlan, és az azokra
vonatkozó tulajdonjog egymástól fiiggetlenül nem ruházható át és nem terhelhető
meg.
2. paragrafus

A külön tulajdon birtoklása, használata és a külön tulajdon feletti
rendelkezésijog
71/

A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, használat, a
hasznok szedésének és rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem
gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fűződő joga és törvényes
érdeke sérelmével.

72/

A tulajdonostárs a külön tulajdonával, a külön tulajdonhoz tartozó közös
tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhet.

ti!

A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.

/4/

A külön tulajdonban álló lakásra a tulajdonostársak javára elővásárlási, előbérleti
jog jelen okirat alapján nem létesül.
3. paragrafus

A tulajdonos kötelességei
/!/

Jelen épület tulajdonostársai kötelesek fenntartani és szükség szerint felújítani a
tulajdonukban álló lakást, minden szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a
vele együtt lakó személy, illetve akinek a lakás használatát átengedte, betartsa a
2. paragrafus /!/ bekezdésében foglaltakat.

72/

A tulajdonos köteles lehetővé tenni és tűmi, hogy a külön tulajdonú lakásába a
közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetőleg a másik tulajdonostárs a
külön tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a
szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése
céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó
szükségtelen háborítása nélkül.

73/

A lakásban tervezett építkezésről a tulajdonos köteles értesíteni a közös
képviselői, illetőleg az intézőbizottság elnökét. A közösség, illetőleg a
tulajdonostárs köteles megtéríteni a 727 bekezdés szerinti beavatkozással okozott
kárt.

74/

Az ingatlan műemlékileg védett Országos Műemlékjegyzék száma: 15.955. Az
ebből fakadó kötelezettségek az épület mindenkori tulajdonosadra láteijednek.

^paiggrafaa
A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata
717

Az épülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására
és használatára a tulajdonostársak mindegyike jogosult az alábbi korlátozással:
A Bem rkp. 8. sz. alatti tulajdoni illetőség tulajdonosa nem jogosult a Fő u. 15.
szám felől megközelíthető közös tulajdonba tartozó, a közös tulajdon
3152710.000 részét kitevő belső épületrész használatára, ennek megfelelően', a
közös tulajdon ezen részének kizárólagos használatára a Fő u. 15. szám alól
megközelíthető tulajdoni illetőségek tulajdonosai jogosultak. A Bem rkp. 8. sz.
alól megközelíthető tulajdoni illetőség tulajdonosa, tekintettel a V.6. paragrafus
717 és 72/ pontjában szabályozottakra figyelemmel, az alábbi 727 pontban
hivatkozott ellenértékre nem jogosult.
A közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására és használatára vonatozó jogát
egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére.

x <-( kJ
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72/

A telekrész vagy valamely épületrész kizárólagos használata nem változtat
azonban a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén. A tulajdonostársak abban is
megállapodhatnak, illetőleg a közgyűlés olyan határozatot is hozhat, hogy ha
valaki tulajdoni hányadát meghaladó telek részt vagy épületrészt használ
kizárólagosan, akkor a többlethasználat arányában a többi tulajdonostársnak
térítést fizessen.

S. paragrafus
Építkezés
71/

A mindenkori tulajdonosok feladata az épület állagának folyamatos figyelemmel
kisérése és az állagvédelmi szempontból szükséges intézkedések megtétele.
Bármilyen tartószerkezetet (alaptestet, pincei és felmenő falazatokat,
tetőszerkezetet stb.) érintő javítási, átalakítási, felújítási munkák csak az építési
hatóság által engedélyezett statikai tervek alapján, szakemberek közreműködése
mellett végezhetők, valamint a mindenkori hatósági engedélyezési szabályokat be
kell tartani.

727

A tulaidonostárs az öröklakásban, építési munkát végezhet. Ha a munka más
öröklakás tulajdonosának jogát sértené, ki kell kérnie annak hozzájárulását.

73/

Bármilyen tartószerkezetet (alaptesteket, pince és felmenő falazatokat,
tetőszerkezetet, stb.) érintő javítási, átalakítási, felújítási munkák csak építési
hatóság által engedélyezett statikai tervek alapján, szakemberek közreműködése
mellett végezhetők.

74/

Az ingatlanban közös vagy külön tulajdonban lévő bármilyen tárggyal kapcsolatos
építkezés, felújítás, karbantartás csak a V. fejezet 3. paragrafus 747 bekezdésének
maradéktalan figyelembevételével történhet.
6. paragrafus

A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelések, nem
lakás célú helyiség, lakás és tárgy fenntartásával, karbantartásával,
felújításával járó költségek viselése

(Ica x I

71/

A tulajdonostársak az Alapító okirat n. fejezetében felsorolt telek,
építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával járó költségeket,
valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat tulajdoni hányaduk
szerint viselik. A Fő u. 15. sz. felől megközelíthető belső terekben elhelyezkedő
építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával járó költségek az
azok kizárólagos használatára jogosult tulajdonostársakat terhelik a kizárólagosan
használt ingatlanrészhez viszonyított tulajdoni hányaduk arányában.

72/

A tulajdonostársak a felújítási munkák fedezetének biztosítására felújítási alapot
képezhetnek a hatályos jogszabályok alapján. A felújítási alap mértékéről a
közgyűlés dönt. A társasházzal kapcsolatos egyéb közös kiadások kezelési,
üzemeltetési költség, közüzemi dijak a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk
arányában terhelik. A Fö u. 15. sz. felől megközelíthető belső terek kezelésével és
üzemeltetésével járó költségek az azok kizárólagos használatára jogosult
tulajdonostársakat terhelik, a kizárólagosan használt ingatlanrészhez viszonyított
tulajdoni hányaduk arányában.

'Á,

<7'

8

fii

A közgyűlés a határozatával vagy a szervezeti működési szabályzat
felhatalmazása alapján a közös képviselő (intézőbizottság elnöke) a közös
költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves hátralékba került
tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el,
a hátralék megfizetésének biztositékám. A határozat meghozatala során a
hátralékos tulajdonostárs nem élhet a szavazati jogával, az ő tulajdoni hányadát a
határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül keÚ hagyni.
E határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére jogorvoslati lehetőség
feltüntetésével kézbesíteni kell. A jelzálog bejegyzésének elrendelése féléves
hátralékonként megismételhető. Ha a hátralékot kiegyenlítették, a közös
képviselő köteles a törléshez szükséges engedélyt kiadni.

/4/

A mindenkori tulajdonosok feladata az épület állagának folyamatos figyelemmel
kísérése és az állagvédelmi szempontból szükséges intézkedések megtétele. A
tulajdonostársak a faanyagú szerkezetek (fedélszék, zárófödém, közbenső
fafödémek) időszakonkénti (legalább öt évenként, amennyiben víz és/vagy
mechanikai kár nem éri azokat) kötelező felülvizsgálatának kötelezettségére
tekintettel megállapodnak abban, hogy a vizsgálat elvégzését külön felhívás nélkül
vállalják. Károsodás esetén a vizsgálatok elvégzése haladéktalanul szükséges.
Ugyancsak elvégzik a vizsgálatban vagy annak alapján elrendelt épület
munkálatokat

ISI

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus /4/ bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997. évi LIV., sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - hja elő.

7. paragrafus
Öröklakások költségeinek viselése

\

/í/

A külön tulajdonban lévő öröklakások berendezésének, felszerelésének
karbantartásával, felújításával, pótlásával, fenntartásával járó költségek az
öröklakás mindenkori tulajdonosát terhelik.

Hl

Ha a lakásbérleti vagy egyéb jogszabályok egyes karbantartási, pótlási, vagy
egyéb kötelezettséget a lakás bérlőjének, használójának terhére állapítanak meg,
ezek teljesítéséért a többi tulajdonostársak felé az öröklakás mindenkori
tulajdonosa felelős abban az esetben, ha az érinti, illetőleg befolyásolja más
öröklakás, vagy közös tulajdonban lévő épületrész, berendezés állapotát.

ti!

Ha az érdekelt tulajdonostárs a kötelezettségét nem teljesíti és az a többi
tulajdonostárs érdekét sérti, a szükséges intézkedéseket az érdekelt tulajdonostárs
terhére és költségére a közös képviselő megteheti.

/4/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus /4/ bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997. évi LIV. sz, törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - hja elő.
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8. paragrafus
Közlis költségek biztosítása
/II

A közös költségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell gondoskodni, ennek
összegét, nagyságát, esedékességét a közgyűlés - az alapító okiratban, illetőleg a
közgyűlés által meghatározott esetben a részközgyűlés - állapítja meg.

/2/

Bármelyik tulajdonostársnak a társasháztulajdon fenntartásából eredő közős
költségek tartozásáért a tulajdonostárs jogutódja - élők közötti jogutódlás esetén
- a volt tulajdonostárssal egyetemben felelős a társasház felé.

/3/

Tulajdonostársak a faanyagó szerkezetek kötelező felülvizsgálatát, illetőleg az
abban vagy annak alapján elrendelt munkálatok költségeit a közös költség
részének tekintik és az e részben foglaltaknak megfelelően tulajdoni hányaduk
arányában viselik.

/4/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus /4/ bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997, évi LIV. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - hja elő.

VI.
A társasház szervezete
9. paragrafus
A Közgyűlés
A társasházközösség ügyeiben a tulajdonostársak közgyűlése, részközgyűlése, illetőleg a
közös képviselő dönt.
/!/

A közgyűlés határoz:
a/

a közös tulajdonban álló épület, épületrészek, berendezések, felszerelések
karbantartásiról, birtoklásáról, használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról,
az ingatlan, épület felújításáról, a közösséget terhelő kötelezettségek
elvállalásáról,
b/ a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról,
c/ az éves tervben költségvetésben meghatározott karbantartásról, közös
kötelezettségek vállalásáról, közős bevételek felhasználásáról, a
tulajdonostársak által eszközlendő hozzájárulásról, befizetések módjáról,
esedékességéről,
á/ szervezeti működési szabályzat, valamint a házirend megállapításáról,
e/ a felújítási alap képzéséről és annak mértékéről,
f/ az építkezésről, ha az közgyűlési döntést igényel,
g/ az Alapító Okirat módosításáról,
h/ az egész ingatlan elidegenítéséről,
i/
a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének és tagjainak,
valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, díjazásáról és
felmentéséről,
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j/

a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint
a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság részére a felmentvény
megadásáról,
k/ a közös tulajdoni hányadok biztosításáról,
1/ minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat vagy szervezeti működési
szabályzat nem utal a közös képviselő, intézőbizottság vagy a számvizsgáló
bizottság hatáskörébe,
m/ a közös költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves
hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal való
megterheléséről,
n/ a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítésről, ha az ingatlanrész önálló
ingatlanként kialakítható, kivéve, ha a közös tulajdon épületszerkezet, az
épület biztonságát, állékonyságát, a tulajdonostársak közös célját szolgáló
épületrész, épület-berendezés és felszerelési tárgy,
o/ arról a kötelezésről, hogy a tulajdonos jelentse be a közös képviselőnek
külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, lakcímét, nyilvános
személyes adatát, illetőleg jogi személy nyilvános adatát, a külön tulajdonát
bérlő személy adatát és a külön tulajdonában lakó személyek számát,
p/ a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata,
hasznosítás módja megváltoztatásának megtiltásáról, ha az a társasház
rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná,
q/ az épület műemléki védettségből iákadó kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatban,
r/ az elkülöníthető
gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások
tulajdonostársai által tartandó részközgyűlés hatáskörébe tartozó, az
elkülöníthető gazdálkodás körébe eső kérdésekről.

/2/

Egyhangú határozat szükséges:
a/
b/
c/
d/

az Alapító Okirat módosításához,
a társasházi tulajdon megszüntetéséhez,
az egész ingatlan megterheléséhez, elidegenítéséhez, vagy állagának
megváltoztatásához,
a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról.

2/3-os határozat szükséges:
a/ szervezeti működési szabályzat megalkotásáról, illetve módosításáról,
b/ ahhoz, hogy a közgyűlés megtiltsa a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiség használata, hasznosítás módjának megváltoztatását, ha az a
társasház rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná,
/3/

A közgyűlést - szükség szerint, de évente legalább egyszer - a közös képviselő,
illetőleg az intézőbizottság elnöke hívhatja össze. Az éves elszámolásról,
költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti működési
szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-ig meg kell
tartani.

/4/

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező
tulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével Írásban kérték. Ha a kérést a
közös képviselő, vagy az intézőbizottság nem teljesítette, az összehívást kérő
tulajdonostársak által megbízott személy a közgyűlést összehívhatja.

/5/

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több, mint a
félével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. A közgyűlésen a
tuiajdonostársakat tulajdoni hányad szerint illeti meg a szavazati jog.
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/6/

A közgyűlésen a tulajdonostárs meghatalmazottal is képviseltetheti magát, A
meghatalmazást Írásba kell foglalni és a közgyűlés levezető elnökének kell átadni.

m

Ha a közgyűlés nem határozatképes, az újabb (megismételt közgyűlést) a
határozatképtelen közgyűlést követő 3 napnál későbbi, de legfeljebb 15 napon
belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel meg kell tartani. A
megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában - az eredeti közgyűlés
határozatképességétől függő feltétellel - is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a
jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes; ezt a körülményt a
megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni.

78/

A közgyűlés határozatait a jelen levő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján
számított egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, kivéve, ha az 1997. évi
CLVÜ. tv., vagy az alapján az Alapító Okirat, illetőleg a szervezeti működési
szabályzat másképpen nem rendelkezik. A közgyűlésről - a határozatot is
tartalmazó - jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv hitelesítését a közgyűlésen
elnökölő személy és két tulajdonostárs végzi aláírásával. A jegyzőkönyvbe
bármely tulajdonostárs betekinthet és arról - másolási költség megfizetésével másolatot kérhet. A határozat közzétételének módját a közgyűlés állapítja meg.

79/

A közgyűlési határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselőnek, illetőleg
az intézőbizottság elnökének a felhívására az írásbeli határozati javaslatról - ha
számvizsgáló bizottság működik írásbeli véleményének ismeretében - a
tulajdonostársak írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás szabályait az Alapító
Okuratban vagy a szervezeti működési szabályzatban rögzíteni keli.
Az írásbeli szavazás eredményeiről a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
elnöke írásban tájékoztatja a tulajdonostársakat.

710/

Az Alapító Okirat, vagy a szervezeti működési szabályzat a közgyűlés
megtartásának módját részközgyűlések formájában is meghatározhatja; ebben az
esetben megállapítja a részközgyűlési körzeteket.
A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze
kell számítani. A részközgyűlések megtartására a közgyűlésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az elkülöníthető gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások tulajdonostársai
tekintetében létesített részközgyűlés önálló döntési jogkörrel ruházható fel az
elkülöníthető gazdálkodás ügyében.
A közgyűlés által a részközgyűlés hatáskörébe utalt kérdésekben a részközgyűlés
önálló döntési jogkörrel bír.
Amennyiben az elkülöníthető gazdálkodású lakások tulajdonostársai az
elkülöníthető gazdálkodás ügyében részközgvűlés tartását kezdeményezik, arra az
alapító okirat közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit értelem szerűen alkalmazni
ken. A részközgyűlés határozatának érvényességéhez szükséges, hogy a
közgyűlés a megtárgyalt kérdést az elkülöníthető gazdálkodás körébe tartozónak
tekintse.
A V.6. paragrafus 717 pont második bekezdésben és a V.6. paragrafus 727 pont
második bekezdésben szabályozott kérdésekben a részközgyűlés határozata a
közgyűlés jóváhagyása nélkül is érvényes.
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/ll/

Ka a közgyűlés határozata jogszabály, vagy az Alapító Okirat, illetőleg a
szervezeti működési szabályzat rendelkezését sérti, illetőleg a kisebbség jogos
érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a
bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja. A bíróság azonban a
végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.

Ilii

A határozat meghozatalakor a határozatban ki kell mondani a megtámadási
határidő kezdetét. A közös képviselő, illetőleg a közgyűlés elnöke a távollévő
tulajdonostársakkal haladéktalanul köteles közölni a közgyűlésen hozott
határozatokat.
10. paragrafus
A közös képviselő és intézőbizottság

/!/

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles
a/
b/
c/
d/

Ili

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság évenként költségvetési javaslatot
készít, amely tartalmazza
a/
b/
cf

/3/

a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról,
hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az Alapító Okirat és a szervezeti
működési szabályzat rendelkezéseinek,
minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartása és felújítása
érdekében,
közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való
hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos
igényeit.
különösen a faanyagú szerkezetek kötelező felülvizsgálatának
megrendeléséről, az abban vagy annak alapján elrendelt munkálatok
elvégeztetéséről gondoskodni.

a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat
költségnemenként,
a tervezett fenntartási és felújítási munkákat,
a tulajdonostársak közös költséghez való hozzájárulásának összegét
tulajdonostársanként.

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság által készített éves elszámolás
tartalmazza
a/

b/
c/
á/
e/

a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség
megosztásának az Alapító Okiratban vagy szervezeti működési
szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül a
karbantartásokat az elvégzett munkák részletezésében,
a tervezett és tényleges bevételeket források szerint,
az a/ és b/ pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési
helye szerint részletezve,
a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket,
a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és tejesítését
tulajdonostársanként.
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Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő, illetőleg az
intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja (felmentvény). A
felmentvény nem jelenti az esetleges kártérítési igényről történő lemondást.
/4/

Nem lehet közös képviselő (intézőbizottság elnöke), illetőleg nem láthat el
társasház-kezelési tevékenységet:
a/
b/
c/

/5/

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságyesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült,
akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet
hatálya alatt,
az az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, aki illetőleg amely ilyen
tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési
kötelezettségének nem tett eleget.

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke jogosult a közösség
képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének
korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.
11. paragrafus
A számvizsgáló bizottság

/!/

A számvizsgáló bizottság
ű/

b/

c/
dZ
/2Í

bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a
költségvetést és az elszámolást, valamint az Alapító Okirat, illetőleg a
szervezeti működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a
bemutatott számlákat,
javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és
tagjai díjazására,
összehívja a közgyűlést, h a közös képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit
szavazattöbbséggel hozza meg.

vn.
12. paragrafus
Egyéb rendelkezések
/!/

A társasháztulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartást
vezető szervnek.

ffl

Az Alapító Okirat hatályba lépése után a jövőben közös tulajdonba kerül minden
olyan építményrész, berendezés, és felszerelés, amely az 1997. évi CLVÜ. tv. és
az Alapító Okirat szerint közös célt szolgál, és a tulajdonostársak tulajdoni
hányaduknak megfelelően járultak hozzá az építésükhöz, létesítésükhöz.

/3/

A társasháztulajdonra az 1997. évi CLVÜ. tv.-ben és a jelen Alapitó Okiratban
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1997. évi LIV. tv rendelkezései az
irányadók.

/4/

Jelen Alapító Okiratban foglalt rendelkezések minden tulajdonostársra illetve azok
jogutódaira kihatnak.

/5/

A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az
épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése
során jogokat szerezhet, kötelezettségét vállalhat, önállóan perelhet és perelhető,
gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös
tulajdon terheit. Ezzel ellentétes rendelkezés harmadik személyekkel szemben
hatálytalan.

/6/

A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak
tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai
szerint.

/?/

A tulajdonostársak a társasház tulajdoni viszonyból felmerült perek eldöntésére
kikötik az ingatlan fekvése szerinti kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

Ezen Alapító okirat tulajdonjog átruházást nem tartalmaz, ezért illeték kiszabásának
nincs helye.
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INGATLAN ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉSI LAPJA

Megbízó neve:
Ingatlan címe:
Természetben:
Hrsz:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.
14409/0/A/9

Ingatlan típusa:

Lakás

Értékelés típusa:
Forgalmi érték megállapítása a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat részére.

Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:
Jelenlegi készültsége:

Tulajdonjog
1/1
100%

Lakás természetbeni redukált területe:
Lakás területe:
Értékelés határnapja:
Értékelés érvényessége:

63 m2
63 m2

2022.07.06
180 nap

Szakvéleményt készítette:

Veres Balázs

Értékelés összesített eredménye: (1/1 tulajdoni hányad)
Piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi érték
Fő módszer

54 800 000

Ft

41 300 000

Ft

Hozam alapú érték
Ellenőrző módszer

Költség alapú érték
»- Ft

Nem alkalmazott

54 800 000

Összesített érték:

Ft

azaz Ötvennégymillió - nyolcszázezer Forint
A forgalmi érték egy becsült érték, mely ideális esetben a tisztességes piaci érték, azaz "az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az
értékelt vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől mentesen jár el, és
a felek tisztában vannak az összes vonatkozó ténnyel, a jogegyenlőség alapján."
Az ÁFA-tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően. Az értékelő az ügyfél adó-alanyiságát nem vizsgálta.

Budapest,

2022.07.06
city+omi 2000 K«-

Készítette:

Ellenőrizte:
i

i
JtJ V!

Szakvélemény

1037 Bp, Fsrkastort:i Jt 25'c
AdóMán 133O09W2 <1
cm i07m?074F7ra:-íVi kof

-

Veres Balázs

Del’ Medico Rossinelli Andrea

ingatlan értékbecslő

Ügyvezető

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform.hu

24/4
tel.: 242-22-29

Vizsgálatunk tárgya természetben a 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. szám alatt elhelyezkedő,
zártsorú-sarok elhelyezkedésű, 1907-ben épült, tégla szerkezetű, pince+földszint + 2 emelet
szintelosztású, magas tetős, lift nélküli 5 lakásos társasházban helyezkedik el. Az épület
tartószerkezetein teherbírási rendellenességre utaló károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem
észleltünk. Épület külső-belső homlokzatán, lépcsőházban vizesedésből adódó vakolatpergés
észlelhető.
Az utcára néző lakás az épület 2. emeletén található. Nyílászárói eredeti fa szerkezetesek,
hagyományos üvegezéssel. A lakás fűtése és melegvízellátása gázkazánnal megoldott. A helyiségek
méretei megfelelőek, természetes fénnyel és szellőzéssel megfelelően ellátottak. Az értékelt ingatlan
műszakilag és esztétikailag átlagos állapotúnak mondható, ~4,3m-es belmagasságú, alaprajzi
kialakítása megfelelő. Előszoba és szoba felett egy 1,8m-es felső rész került kialakításra, amit az
alapterület számításnál 50%-al vettünk figyelembe.
A megállapított értékek per, valamint igénymentes jogilag és ingatlan nyilvántartásban is szabályozott
ingatlanokra vonatkoznak.
Ezen értéktanúsítványban szereplő értékek hatályossága a jelen vizsgált ingatlan (ok) esetében 180
napig érvényes, azzal a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt
nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági, hatósági, fizikai környezetében lényeges változás
nem történik. Az érvényességi időn túl a hatályosság! kiterjesztésének igényekor azt felül kell
vizsgálni, illetve aktualizálni kell.
Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.
Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindettől
függetlenül állapította meg fenti értéket.
Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok szerint
kerültek megállapításra, azokat csak a részletes értékbecslésben szereplő feltételek korlátozzák.
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, TAO, szintrajz) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltunk. A területen környezetszennyező, vagy
egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle időpontjában nem tároltak.
Jelen szakvélemény kizárólag a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. részére készült. Ezzel a
céllal nem összefüggő ügylet felhasználása esetén sem bírósági megjelenésre, sem tanúskodásra eltérő megállapodás hiányában - nem vagyunk kötelezhetőek.

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

2.

cityform@cityform.hu

24/5
tel.: 242-22-29

Előzmény

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.J megbízta a CityForm 2000 Kft-t (1037 Budapest, Farkastorki út 25/C.) a 1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2. (HRSZ:
14409/0/A/9) alatti ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányad értékelésével.

3.

Szakértői szemle

a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk áttanulmányozása után helyszíni szakértői szemlét
és az ezzel összefüggő környezettanulmányt tartottunk, a vagyonértékeléshez szükséges
paraméterek rögzítése és ellenőrzése céljából.

Helyszíni szemlén az ingatlan bérlője is részt vett.
Helyszíni szemle időpontja: 2022.07.06.
A szakértői szemle során:
> bejártuk az ingatlant, megtekintettük az épületet, a helyiségeket, megállapítottuk és
rögzítettük műszaki állapotukat
> szükség szerinti méréseket végeztünk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok
ellenőrzése céljából
> tanulmányoztuk az ingatlan környezetét
> fényképfelvételeket készítettünk, melyek a mellékletben megtalálhatók
Az értékelés folyamán felhasznált, az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok és más adatok:
• Tulajdoni lap másolat
• Alaprajz
• Fotók
• TAO
• Szintrajz/alaprajz

4.

Az értékelés módszertani alapjai, feltételei

Az értékelés során megvizsgáltuk a földterület elhelyezkedését, környezetét, telekkönyvi adatait,
fizikai
állapotát,
a
felépítmények
megjelenését,
műszaki,
szerkezeti
részleteit
(az
épületszerkezetek, felhasznált anyagok, az épület gépészeti rendszere), műszaki állapotát, stb.
Mindezek hozzásegítettek a vizsgált eszközök használhatósági, eladhatósági jellemzőinek
megismeréséhez, amelyek segítségével meghatározható az ingatlanpiaci helyzete, illetve
becsülhető az ingatlan keresettsége, vevő szempontjából értékes tulajdonságai. A következőkben
ezen információkat ismertetjük.

Az értékelésnél alkalmazott módszerek, alapelvek
Egy eszköz értékelésére három általánosan elfogadott értékelési módszer alkalmazható:
♦ piaci érték alapú értékelések, mint
0 hozadéki értékelés
0 forgalmi (összehasonlító) értékelés
♦ költségalapú értékelés

A hozadéki értékelés az eszköz jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében
felmerülő költségeinek különbségéből vezeti le annak értékét. Az értékelés során az eszköz
jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, azaz a jövőben várhatóan képződő, szabad
rendelkezésű pénzmennyiség jelenértékét számszerűsítjük, amely kifejezi az eszköznek, mint
üzleti befektetésnek az értékét. Ebben a modellben a képződő összes, szabadon felhasználható
pénzmennyiség alatt azt az évente képződő készpénzmennyiséget értjük, mely az adózás előtt
fennmaradó eredmény és az amortizáció összegéből a szükséges beruházásokat levonva, a
tulajdonosok számára fennmarad.
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A költségalapú értékelés megközelítésének lényege, hogy a körültekintő vásárló nem fizet
többet a vagyontárgyért, mint egy olyan helyettesítő vagyontárgy előállítási költsége, melynek
hasznossága megegyezik a kérdéses vagyontárgy hasznosságával. Az értékelés során az
eszköz újraelőállítási költségéből levonjuk a fizikai kopásból, funkcionális és gazdasági avulásból
származó értékcsökkenést, majd ingatlan esetében ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi
értékelésen alapuló értékét.
Az újraelőállítási költség a hasonló vagyontárgy előállításának, vagy felépítésének költsége, folyó
áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési és gyártási szabványok, tervek, elrendezés, valamint
munkaerő alkalmazásával. Ez a módszer általában az új építésű, vagy különleges célú eszközök
értékeléséhez szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket.
A forgalmi értékelés már megvalósult, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az értékelés során a piacon a közelmúltban
eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékelés
tárgyát képező vagyontárggyal. Az összehasonlítás során a következő, a piacot meghatározó
tényezőket vesszük figyelembe:
♦

♦
♦

♦

a kereslet és kínálat vizsgálatakor áttekintjük a potenciális felhasználók jellemzőit
(számuk, vásárlóerejük, ízlésük, preferenciájuk, stb.), illetve azokra az eszközökre
összpontosítunk, melyek eladatlanok, vagy üresek, illetve melyek építési, tervezési, vagy
beruházási fázisban vannak, hiszen bármely elem változása ezek közül a vizsgált eszköz
árának változását okozhatja,
a helyettesítés elvének alkalmazásakor azt az árat keressük, melyet egy hasonlóan
hasznosítható helyettesítő eszközért fizetnének a vásárlók,
az egyensúly vizsgálatakor egyrészt a keresleti és kínálati piac egyensúlyát vizsgáljuk,
másrészt az eszközök egymáshoz való viszonyát (pl. egy adott földterülethez tartozó
épületek, az elhelyezkedéshez kapcsolódó kényelmi szolgáltatások, a fő tevékenységhez
szükséges berendezések száma, kiszolgáló eszközök, stb.),
a külső hatások számszerűsítésekor figyelembe kell venni a gazdasági fellendülés, vagy a
gazdasági depresszió hatását, a várható kilátásokat, a területi elhelyezkedést, az
önkormányzati szabályozásokat, stb.

Földterület, valamint beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a forgalmi
értékelés adja a legpontosabb értéket. Ekkor bizonyos fejlesztési körzetben végzünk
összehasonlításokat, amelyek közös elemeket és hasonló piaci lehetőségeket tartalmaznak.
Közvetlen összehasonlításra alkalmas adatok hiányában egyéb vagyontárgyakat veszünk
figyelembe, illetve vizsgáljuk az ország hasonló területeinek ingatlanpiacát.

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az
értékelés céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott értéket a
hozadék alapú értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési
lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes
megtekintés és egyéb vonatkozó adatok kivizsgálása alapján.
Az érték-megállapítás során az értéket felbecsüljük. Az érték-megállapítás egy hivatalos
következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Javaslatot
nem tartalmaz, illetve nem tér ki teendőkre, csupán az értékről ad véleményt.
Az értékmegállapító személy nem határozza meg az értéket, azt a

piac erői determinálják.

Az értékmegállapító becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal
kapcsolatos egyéb adatok alapján.
Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi hatások
következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania, mérnie és
elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.
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Az értéket általában négy, egymással összefüggő gazdasági tényező teremti meg, mégpedig a
hasznosság, a szűkösség, a megszerzés vágya, valamint a tényleges vásárlóerő.
E négy tényező kölcsönös kapcsolata kihatással van a kereslet-kínálat egyensúlyára, és
mindegyike szükséges ahhoz, hogy az adott eszköznek értéke legyen.
Az érték-megállapítás célja legtöbbször az, hogy következtessen a tisztességes piaci értékre. Az
alapdefiníció, illetve a klasszikus hagyomány szerint:
A tisztességes piaci érték az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az értékelt
vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben
mindkét fél kényszertől mentesen járt el, és mindkét fél kellőképpen tudatában van
az összes vonatkozó ténynek, a jogegyenlőség alapján.’
A fentiek, valamint az EVS 2016 alapján a piaci érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy
vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:
* az eladó hajlandó az eladásra,
* a tárgyalás időszakában az érték nem változik,
*a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal
történik,
* átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére, nem kerül sor.

Az értékelés során a Megbízó által kijelölt ingatlan értékelésére került sor a jelenleg ismert
piaci értékek figyelembevételével, tényleges helyszíni műszaki szemlén alapuló becsléssel
és számviteli módszerekkel, melynek során normál piaci értéket határoztunk meg.
A vagyonértékelésnél elsősorban a piac értékítéletét vettük figyelembe, melyhez egyrészről
korábbi tapasztalatainkból, másrészről árkatalógusokból, az adott gazdasági régió szaksajtóiból
(nyilvános árverési adatok, Ingatlan Info, Ingatlanpiac c. folyóirat), az ingatlan-börze adataiból,
illetve különböző értékesítési és értékesíthetőségi információkból jutottunk.
Vizsgáltuk a megfelelő piaci területeket, összegyűjtöttük a vonatkozó adatokat, kiválasztottuk a
megfelelő vizsgálati technikákat, és az ismereteink, tapasztalataink, valamint a szakmai
ítélőképességünk alapján oldottuk meg az értékelési problémát.
Az értékelésnél nagyban támaszkodtunk a Megbízó szakembereitől kapott adatokra,
információkra, azok helytállóságát legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint leellenőriztük.
Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapothoz tartozó értéket
állapítottunk meg. Munkánk során figyelembe vettük a vagyonértékelésre vonatkozó általános
szabályokat, előírásokat, különös tekintettel a többször módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM
rendeletre, mely a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szól.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő
Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.
A következőkben az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos elveket, általános szempontokat írjuk
le:
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Eszközök forgalmi értékelése
Az ingatlan a földterület a maga fizikai mivoltában és a földhöz kapcsolódó tartozékok, azaz
épületek, építmények. Az ingatlan elmozdíthatatlan és kézzelfogható. Az ingatlan vagyon a fizikai
értelemben vett ingatlan tulajdonával vele járó minden érdekeltséget, hasznot és jogot illetve
kötelezettséget magában foglal.
A földérték gazdasági fogalom. A föld meghatározó jellemzői geográfiai, jogi, szociológiai,
valamint közgazdasági szempontból vizsgálhatók, azaz
* minden körülhatárolt földterületet elhelyezkedése és anyagi összetétele egyedivé tesz,
* a föld fizikai szempontból mozdulatlan,
* a föld maradandó, azaz a tartós javak közé tartozik,
* a rendelkezésre álló földállomány véges,
* a föld az emberek számára hasznos.
A földterület más tudományágban
megfogalmazott sajátosságai
azért fontosak az
ingatlanértékelés szempontjából, mert az ingatlanpiacon a szereplők úgy viselkednek, hogy
reagálnak ezekre a sajátosságokra, illetve gyakran ezek vezérelik, vagy korlátozzák őket.
Az ingatlan becsült értékének meghatározásánál összehasonlító módszert alkalmaztunk. Ez
abból áll, hogy tényleges forgalmi értékek alapján a specifikus tényezőket figyelembe véve
(területi elhelyezkedés, fekvés, közlekedés, közművesítettség stb.) 1 m2 területre (beépített
ingatlan esetében a felépítmények hasznos területére, földterület esetében a tulajdoni lap szerinti
területre) vonatkoztatott alapértéket határoztunk meg úgy, hogy figyelembe vettük a telek
beépítettségének mértékét is. A fajlagos becsült érték kialakításánál figyelembe vettük az ingatlan
környezetében felkutatható ingatlanpiaci adatokat, az ilyen jellegű ingatlanok iránti jelenlegi
keresletet, a jelenlegitől eltérő hasznosítás lehetőségeit, a közművekkel való ellátottságát, a
közellátottság színvonalát, a terület építési övezeti besorolását. Vizsgáltuk továbbá a földterület
növényzeti viszonyait, azok gondozottságát.
A földterülettel kapcsolatos jogi szempontokat -mint a tulajdonviszonyok rendezettsége,
kapcsolódó jogok, az értékesíthetőség jogi vizsgálata- csak a tulajdoni lapon szereplő esetleges
bejegyzések erejéig vizsgáltuk, és esetlegesen e jelentés ingatlan nyilvántartási oldalán
szerepeltettük. Az így kapott becsült értéket megosztottuk a telek és a rajta elhelyezkedő
felépítmények között, így meghatározva a telek és a felépítmények önálló értékét a teljes becsült
értéken belül.
A telek értékét a hasonló adottságú, üres földterületek összehasonlító adatai alapján határoztuk
meg, a beépítettség mértékének figyelembe vételével. Az így meghatározott érték tartalmazza a
telekhez kapcsolódó közművek, külön nem számított térburkolatok, telek rendezés értékét is.
A felépítmények esetében a megosztást a főbb műszaki adatok alapján a forgalomképesség
mérlegelésével alakítottuk ki, amelyet a lehetséges esetekben szintén összehasonlító módszerrel
ellenőriztünk. Az érték kialakításánál a felépítmény funkcióján kívül a műszaki állapotát,
közművekkel való ellátottságát, valamint a hasonló jellegű létesítmények iránti jelenlegi keresletet
is figyelembe vettük.
Az ingatlan esetében a következő főbb érték-meghatározó tényezőket vizsgáltuk:
Az épület: - életkora,
- építési módja, az elvégzett kivitelezési és szakipari munkák tartalma, színvonala,
esetleges hiányosságai,
- kialakítása, helyiségek száma és elhelyezkedése,
- alapterülete és komfortfokozata,
- kihasználtsága, illetve rendeltetésszerű használata,
- esetleges felújítások időpontja és műszaki tartalma,
- karbantartottsága stb.
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Ingatlan nyilvántartási adatok
1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.

Helyrajzi szám:

14409/0/A/9

. rész
Terület megnevezése:

Lakás

Területe: (nm)

63

Társasház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.
MŰEMLÉK

II. rész
Tulajdoni hányad:

1/1

Jogállás:

Tulajdonos

BUDAPEST 1. KERÜLETI BUDAVÁRI ÖNKORM.

Jogosult neve:
Címe:
III, rész

1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

_________

________
_________
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt nem hiteles tulajdoni
lapok birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.

A tulajdoni lap, a térképmásolat és a természetbeni helyzet vizsgálata
során tapasztalt esetleges eltérések, az értékelő ingatlan-nyilvántartási
megjegyzése, jogi helyzete:
Az ingatlan nyilvántartási adatokat részleteiben nem vizsgáltuk, a mellékelt E-hiteles tulajdoni lapok
birtokában végeztük az értékelést. Jogi ügyekben állást nem foglaltunk.
Előszoba és szoba felett egy 1,8m-es felső rész került kialakításra, amit az alapterület számításnál
50%-al vettünk figyelembe, így 63m2 alapterülettel számoltunk. (Tulajdoni lap szerint is 63m2).
A kapott dokumentumok (tulajdoni lap, tao, szintrajz) és helyszíni méréseink alapján az ingatlan
beazonosítható, a vizsgált ingatlan jogilag rendezettnek tekinthető.
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Az ingatlan általános jellemzői

Település neve:
Település leírása:

Településen belüli
elhelyezkedése:
Környezete:
Megközelíthetősége:
Tömegközlekedési eszközök:
Utca burkolata:
Infrastruktúra:

Értékbefolyásoló környezeti
tényezők:

Szakvélemény

Budapest I. kerület, Viziváros-Váralja
Népesség: 24 933 fő
Népesség: 24 933 fő
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A Várnegyed Budapest 1
kerületében, a Várhegyen
található. A városrész határa
a várfal, ami teljesen körbeveszi. 1987 óta az UNESCO
Világörökség listáján Budai Várnegyed néven szerepel.
Területén számos középkori eredetű műemlék, valamint 17
18. századbeli lakóházak és középületek található. A Budai
Várnegyed három fő része a Budavári Palota, a Szent
György tér és a történelmi lakónegyed.
A Szentháromság tér Budapest egyik legrégebbi és
legszebb tere. Az I. kerületben, a Várnegyedben található.
A Mátyás-templom, avagy Nagyboldogasszony-templom
körüli tér a várnegyed központját alkotja. A mai tágas tér
helyén a középkorban még házcsoport állt, utcákkal és
sikátorokkal átszőve. Az 1686. évi ostromban a téren lévő
épületek nagy részét lerombolták és a romos házakat már
nem építették újra. így alakult ki a mai tér. A tér közepére a
városi tanács egy Szentháromság-oszlopot állíttatott fel,
hogy emlékeztesse és megvédje a lakosságot a
pestisjárványtól.
Később
ennek
helyére
került
a
Szentháromság-szobor.
Budapest, I. kerület, Víziváros kerületrész területén az Fő u.
15 szám alatt.
Környezetében hasonló korú és szerkezeti kialakítású
társasházak a jellemzők.
Az ingatlant gépkocsival és gyalogosan könnyedén
megközelíthető.
Tömegközlekedés, 100/150m-re az utcában és a Bem
rakparton.
Aszfaltozott
Az egészségügyi (háziorvosi rendelő) és közigazgatási
létesítmények, továbbá az oktatási intézmények (általános
iskola és óvoda), valamint az üzletek közepesen elérhetők.
Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága megfelelő.
Központi elhelyezkedés
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Az ingatlan településen belüli elhelyezkedését a következő ábra mutatja:
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6.1. Épület általános jellemzői
1900-es évek elején épült tégla szerkezetű, pince + földszint + 2 emelet szintelosztású, magastetős, 5
lakásos társasházban helyezkedik el. Az épület tartószerkezetein teherbírási rendellenességre utaló
károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem észleltünk. Épület külső-belső homlokzatán
vizesedésből adódó vakolatpergés észlelhető.

Építési módja:
Alapozás:
Szigetelés:
Függőleges teherhordó szerkezet:
Vízszintes teherhordó szerkezet:
Tető formája:
Tetőszerkezet, fedése:
Épület külső burkolata:
Épület tagolódása:
Lift:
Épület építési éve:
Épület állapota:
Szerkezeti hibák:

Épület műszaki állapota:

Hagyományos
építési
technológiával
épült,
tégla
szerkezettel
Téqla/kő. sávalap
Feltételezhetően nincs.
Tégla
Acélgerendás
Magastető
Fa tetőszerkezet, cserépfedés
Vakolt, színezett
Pince+ Földszint + 2 emelet 5 lakás
Nincs
1900-es évek eleje
Közepes állapotú társasház
Az épület tartószerkezetein teherbírási rendellenességre
utaló károsodásokat, süllyedésre utaló nyomokat nem
észleltünk.
A tartószerkezet sérülésmentes, az épület külső-belső
homlokzatén,
lépcsőházban
vizesedésből
adódó
vakolatpergés tapasztalható.

A nyílászárók és a homlokzat sem képes biztosítani a
mai előírásoknak megfelelő hő-védelmet.
Lakások száma az épületben:
Közös területek nagysága
összesen(m2):

5db.
Pince: 109,51 m2, Földszint: 60,41 m2, 1. emelet: 11,83m2,
II. emelet 11,83m2, Tetőtér: 126,6m2

A lakás általános jellemzői:
Bejárata:
Nyílászárók anyaga, állapota:

Komfort fokozat:
Fűtés és használati melegvíz
Lakás tájolása:
Szobák tájolása (utcai/udvari):
Emeleti elhelyezkedése:
Helyiségek:
Lakás bevilágosítottsága:
Felépítmény (lakás) belső
leírása, állapota:

Függőfolyosó felől megközelíthető ingatlan
Gyenge állapotú, fa, hagyományos üvegezésű homlokzati
nyílászárók, felújítandó állapotban. A bejárati ajtó, gyenge
állapotú fa ajtó. A beltéri ajtók fa tok és szárnyszerkezetesek
Összkomfortos
A fűtés és a melegvízellátás gázkazán által megoldott.
É/ENy-i tájolású
Utcára néző szobák

II. emelet
Az értékelt lakásban található helyiségek elhelyezkedését a
mellékletben elhelyezett alaprajz tartalmazza.
A helyiségek méretei megfelelőek, természetes fénnyel és
szellőzéssel megfelelően ellátottak.

Az értékelt ingatlan műszakilag és esztétikailag átlagos
állapotú lakás.
Lakás ~4,3m-es belmagasságú, helyenként belső két szintes
kialakítású. Helyiségek parketta és kerámia burkolatúak, a
falak festettek, vizes helyiségekben csempézettek.

Szakvélemény
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Felújítások:

Teljes fűtésrendszer kialakítása, fürdőszoba teljes
kialakítása szerelvényekkel együtt, elektromos
vezetékek újrahúzása, kapcsolók és dugaljak cseréje
lakás festése és
teljes lakásban, továbbá a
mázolása,

Közművek:
Víz

Van, fogyasztása egyedileg nem mérhető.

Villany

Van, fogyasztása egyedileg mérhető.

Gáz

Van, fogyasztása egyedileg mérhető.

Csatorna

Van, vízfogyasztás alapján elszámolt.

6.2.

Terület kimutatás

TERÜLETKIMUTATÁS
Megnevezés

szint

Nettó terület

Burkolatok

K

Állapot

előszoba-konyha

2. emelet

5,1

kerámia

1

átlagos

szoba

2. emelet

13,1

parketta

1

átlagos

szoba

2. emelet

14,4

parketta

1

átlagos

fürdő

2. emelet

6,7

kerámia

1

átlagos

szoba

2. emelet

16,3

parketta

1

átlagos

tároló

felső szint

parketta

2

átlagos

tároló

felső szint

13,1
2,1

beton

2

átlagos

7.

r

helyiségcsoport
megnevezése

nettó terület

redukált terület

m2

redukáló
tényező

K=1

lakás

55,5

1,0

55,5

K=2

felső szint

15,1

0,5

7,6

összesen:

70,7

m2

63

Hasznosítás

Aktuális hasznosítás:
Vizsgált ingatlan bérlő által használat lakásként.

Alternatív használat:
Jelenlegi hasznosítás megfelel az alternatív hasznosítás elvének.

7.1.

Értékbefolyásoló tényezők

Az ingatlan értéknövelő, értékcsökkentő tényezőit SWOT elemzés keretein belül vizsgáltuk, melynek
során az adott eszközt értékeltük a jellemző erősségek (Strengths), gyengeségek (Weaknesses),
lehetőségek (Opportunities), és veszélyek (Threats) szempontjából.
Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, ezért befolyásolni tudjuk őket, azonban a veszélyek
és a lehetőségek, olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább esetben tudunk
hatással lenni, ezeket nem tudjuk igazából irányítani.

Szakvélemény
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épület vizesedése

felújítás

A fenti tényezők mérlegelésével a következő célok és tevékenységek határozhatók meg:
♦
Célok: Folyamatos használat tulajdonos által, vagy bérleti konstrukcióban
♦
Tevékenységek: Állagmegóvás.

7.2.

Gazdasági áttekintés

Erősen indult 2021 az ingatlanpiacon, és a lendület az év végéig kitartott. Tavaly nyolcadik
évébe lépett a megelőző évi bázishoz viszonyított töretlen reálár-drágulás és ezzel
párhuzamosan a kereslet is dinamikusan bővült. Év közben a januártól bevezetett új
otthonteremtési támogatási elemek, a koronavírus járvány, majd az év végéhez közeledve
az erősödő inflációs félelmek is formálták a keresletet, kínálatot és az árakat
Az elmúlt esztendőt egy mondatban úgy jellemezhetjük a hazai ingatlanpiac szempontjából, hogy
2021 volt az az év, amikor megszakadt a nagyjából hét-nyolc évig tartó piaci ciklusok harminc éve
váltakozó rendje. Már az év elején optimistán tekintettek a szakértők a jövőbe a forgalom
bővülését prognosztizálva, azonban a piac szárnyalása ezeket a várakozásokat jócskán felülírta az
év végére - írja közleményében az OTP Ingatlanpont.
„A folyamatos áremelkedés hatására 2019-2020 fordulóján egységes volt az ingatlanszakma
véleménye abban, hogy az árak bármikor tetőzhetnek, és a forgalom visszaesését követően
negatív fordulat következhet a piacon. Ennek ellenére 2021-ben olyan újult lendülettel indult a piac,
ami az év végén is kitartott. A legmeghatározóbb ingatlanpiaci mozgatórugók a kibővített
otthonteremtési támogatások, amelyek egyértelműen növelték a keresletet, a koronavírus járvány,
amely nem hozott valódi válságot, ám nagy hatású preferenciaváltozásokat indított el, és a mérleg
másik serpenyőjében az építőipari költségekben tapasztalható folyamatos és drasztikus
áremelkedés voltak” - mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.
A 2020-as megtorpanás után, elsősorban a január elsejétől elérhető, kibővített otthonteremtési
támogatások hatására, az ingatlanpiac már 2021 elején meglódult. Bár a kormányzati támogatási
csomag elsősorban a családokat célozza, mind a használt, mind az új ingatlan vásárlásához vagy
építéséhez, mind a felújításhoz kapcsolódóan tartalmaz keresletnövelő elemeket, és szinte minden
potenciális vevőt meg tud szólítani, ezért 2021-et nyugodtan nevezhetjük az otthonteremtés
évének.
Év közben vált egyre világosabbá az is, hogy a koronavírus-járvány hatásai a vártnál enyhébbek
lesznek. Nem alakult ki valódi gazdasági és ingatlanpiaci válság, az egymást követő hullámok
elsősorban a vevői preferenciákat változtatták meg a szegmensben. A kijárási korlátozás és home
office terjedése sokakat sarkallt arra, hogy újragondolják lakhatásuk minőségét és az ideális
otthonról alkotott elképzeléseiket, a megtakarításaik elköltésekor pedig tömegeknél került első
helyre az otthonteremtés, ami élénkítette az ingatlanpiaci keresletet.
Az új lakások vásárlását és a lakásépítést célzó állami támogatások, az 5 százalékos (CSOK-os
vásárlás esetén 0 százalékos) lakásáfa ismételt bevezetése, majd az októbertől elérhető Zöld
Otthon Program által generált látványos keresletnövekedés, az építőipari alapanyagok folyamatos
drágulása és az egyre általánosabbá váló szakemberhiány együttes hatása következtében a
lakásárak ugrásszerűen emelkedtek a szegmensben az év során - írják.
A legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép első három negyedéves adatai alapján 2021-ben éves
szinten mind a nominál árszint, mind a forgalom 10-15 százalék közötti mértékben nőhetett, utóbbi
ezzel elérhette a 150 ezres szintet, az építési engedélyek száma pedig a 30 ezret.
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Mit hozhat 2022?
A forgalom tovább nőhet 2022-ben, amit az otthonteremtési támogatások jelenleg ismert
véghatárideje is előrevetít. Azt, hogy az árak meddig emelkedhetnek még, alapvetően befolyásolja
a magyar és a globális gazdaság teljesítménye, hogy tovább fog-e száguldani vagy éppen
csökkenni az infláció, és az, hogy folytatódik-e a reáljövedelmek növekedése.
Ahogyan 2021-ben, úgy 2022-ben is kiszámíthatatlan tényező marad a koronavírus-járvány
esetleges újabb hulláma vagy hullámai, ahogyan a közelgő választások után is átalakulhat a
jelenleg elérhető támogatások rendszere. Vitathatatlan kockázat, ám a piacra vélhetően csekély
hatással lesz csak a hitelmoratórium év közbeni megszűnése.
A hazai ingatlanállomány minőségi fejlődését vetíti előre az, hogy többszöri halasztás után 2022
nyarától immár átalános elvárássá válik az újépítésű ingatlanok BB energetikai minősítése, tovább
növelve a magasabb energetikai besorolással rendelkező épületállomány arányát, valamint a
tavaly programszinten elindult kiemelt rozsdaövezeti fejlesztések budapesti és vidéki gyarapodása.
Ezt a folyamatot támogatja a Zöld Otthon Program is, főleg, ha az eredeti keretösszeg kifutása
után is tovább folytatódik a program.
A piac fejlődésére fókuszálva, továbbra is meghatározó maradhat az olcsóbb területek térnyerése,
ám a 2020-2021-es megtorpanás után már látszanak a jelei annak is, hogy Budapest belvárosa új
lendületet kaphat, azonban a rövidtávú lakáskiadás felfutása idén még kétséges.
Az átadott újlakások száma minden bizonnyal emelkedni fog az év folyamán és a belföldi
vándorlás élénkülése új lokális gócpontokat hozhat létre jelentős újlakás-igénnyel, amelyre már a
tavalyi évben is találhattunk példákat, ilyen volt a nagy lakásszámú társasházi projektek
megjelenése a külső pesti kerületekben.
A nyaralóingatlanok piacán a tavaly bőven kétszámjegyű árnövekedést felmutató balatoni lokációk
mellett hangsúlyosabban jelenhetnek meg az egyelőre kevésbé ismert, olcsóbb vízparti és a
látványosan élénkülő belföldi turizmus által preferált célpontok is.
A lakóingatlan a jövőben is megbízható befektetési forma marad, és amennyiben az infláció nem
csökken, úgy vélhetően növekedni fog a befektetési célú vásárlók száma is. Azonban a bérleti
díjak emelkedését meghaladó ingatlanár-növekedés miatt a megtérülés számításánál érdemes
hosszú távon gondolkozni, és a bérleti hozam mellett az ingatlan várható értéknövekedése is
meghatározó szempont kell, hogy legyen a döntéshozatalnál.
„Az idei év kilátásai jók, az egy éve kibővített kormányzati támogatások fennmaradásáig, de akár
2022 végéig sem látható olyan jelentős kockázat, amely egyértelműen negatív fordulatot jelezne
előre a hazai ingatlanpiacon. Ugyanakkor érdemes kicsit visszafogott optimizmussal a jövőbe
tekinteni, mert számos olyan külső tényezővel is számolnunk kell, amelyek befolyással lehetnek a
piacra az év folyamán” - summázta az évvel kapcsolatos elvárásait Valkó Dávid.
/forrás: penzcentrum.hu/

Szakvélemény

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

8.

24/16
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

Az értékelés módszere

Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőben a
leghatékonyabb és legjobb használattal kialakítható funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és méretei.
Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci helyzetben az
ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható, egyáltalán eladható-e. A létesítmény piaci értékének
meghatározásához a lehetséges módszerek közül a összehasonlító adatokon alapuló értékelés
alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan környezetében számos összehasonlító adat áll
rendelkezésre. Ennek során összehasonlító adatok és a tárgyi ingatlan értékbefolyásoló tényezőit
figyelembe véve becsülhető meg a piaci érték. Mivel az ingatlan az adott helyszínen bérbeadással is
hasznosítható, a hozadék alapú módszer alapján is meghatározzuk az ingatlan forgalmi értékét.
A végső érték meghatározása során abból az eredményből indulunk ki, amelyiket a bővebb
információk, az adott piac működési sajátosságai alapján megbízhatóbbnak tekintünk, és ezt az
értéket szükség szerint korrigáljuk a másik módszerrel kapott érték figyelembevételével.

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek
árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történt.
A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései a következők voltak:
1. Az alaphalmaz kiválasztása.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

Az alaphalmaz kiválasztása
Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban végeztük el,
amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok
típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső
értékeket az elemzés során figyelmen kívül hagytuk.

Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan meg ismertük, és
ezeket egyenként a tárgyi ingatlanhoz hozzámértük. Csak azonos értékformákat és csak azonos
jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) hasonlítottunk össze, illetve a különböző
értékformák és jogok között korrekciós tényezőket alkalmaztunk. Az összehasonlító adásvételi
árakat az általános forgalmi adó nélkül vettük figyelembe.

Fajlagos alapérték meghatározása
Az elemzett összehasonlító adatokból alapértéket határoztunk meg. Ez az alapérték fajlagos érték,
általában területre (négyzetméterre) vetítve, de egyes esetekben más volumen-mérőszámok vagy
kapacitási számok (tanterem, kórházi ágy, szállodai ágy stb.) is alkalmazhatóak.

Értékmódosító tényezők elemzése
A
vizsgált
ingatlan
értékének
pontosabb
meghatározása
értékmódosító
tényezők
figyelembevételével történt. Értékmódosító tényezőként csak olyan jelentős, értéket befolyásoló
tényező vettünk fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára
értékmódosító tényezők közül az alábbiakat minden esetben vizsgáltuk:
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Műszaki szempontok: károsodások, kivitelezési hibák, alapterületek: bruttó és nettó területek
megszokottól eltérő nagysága, alapozás módja, fő teherhordó szerkezetek megoldásai, közbenső
és zárófödémek megoldásai, tetőszerkezet kialakítása, határoló szerkezetek és nyílászárók,
burkolatok minősége, értéke, szakipari munkák, épületgépészet, felszereltség, minőség,
szolgáltatások, épülettartozékok.
Építészeti szempontok: felépítmény célja, helyiségek száma, belső elrendezés, komfortfokozat,
műemléki védettség, vízbázisvédelmi védőövezet, egyéb építészeti előírások.
Használati szempontok: építés, felújítás éve, komolyabb káresemények, karbantartás helyzete,
üzemeltetés, rendeltetésszerű használat.
Telekadottságok: telek alakja, tájolás, lejtés, építési lehetőség (beépíthető terület, megengedett
építménymagasság stb.), talajtani viszonyok, növényzet, telek tartozékai.
Infrastruktúra: villany, víz, gázellátás, csatorna (felszíni és szennyvíz), szemétszállítás, közlekedés
(tömegközlekedés, megállók, útburkolat), megközelíthetőség, ellátás, távolság alap- és középszintű
ellátási központoktól, oktatási intézmények, szabadidős létesítmények, telekommunikáció.
Környezeti szempontok: szomszédok és szomszédos létesítmények, övezet, kilátás, panoráma,
szennyező források, környezeti ártalmak.
Alternatív
hasznosítás
szempontjai:
megoszthatóság, bővíthetőség.

funkcióváltásra

való

alkalmasság,

átépíthetőség,

Jogi szempontok, hatósági szabályozás: tulajdonviszonyok rendezettsége, osztott tulajdon,
résztulajdon, kapcsolódó jogok (zálogjog, használati jog stb.), az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
és be nem jegyzett egyéb jogok és tények, OÉSZ és a helyi építési szabályozás.

A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
A szakvéleményben az értékmódosító tényezők közül az értéket jelentősen befolyásolókat
tüntettük fel, és ha arra lehetőség volt rá, akkor értékmódosító hatásukat számszerűen is
meghatároztuk.
Az értékmódosító tényezők alapján módosítottuk a fajlagos alapértéket.

Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az
ingatlan mérete (volumene, kapacitása) szorzataként állapítottuk meg.
Számításaink készítése során megpróbáltunk közös alapot találni a tárgyi ingatlanok és az
összehasonlító ingatlanok között méretük tekintetében.
Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható négyzetméterenkénti
módosítanunk kellett az összehasonlító ingatlanok négyzetméterenkénti árait.

árat

kapjunk,

Ha egy adott ingatlan nagyobb, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak négyzetméterenkénti
árát. Ha egy adott ingatlan kisebb, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük annak
négyzetméterenkénti árát. A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon
alapultak, hogy minél kisebb az adott ingatlan, annál többet ér négyzetméterenként.
Számításaink
készítése
során
megpróbáltunk
az
összehasonlító
ingatlanokat
földrajzi
elhelyezkedésük szerint kategorizálni. Ennek megfelelően, hogy használható és alkalmazható
négyzetméterenkénti
árat
kapjunk,
módosítanunk
kellett
az
összehasonlító
ingatlanok
négyzetméterenkénti árait.
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Ha egy adott ingatlan jobb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor csökkentettük
annak négyzetméterenkénti árait.
Ha egy ingatlan rosszabb földrajzi elhelyezkedésű volt, mint a tárgyi ingatlan, akkor növeltük annak
négyzetméterenkénti árait.
A módosítások (pozitív-negatív irányban) azon tapasztalatunkon alapultak, hogy egy adott ingatlan
négyzetméterenkénti árát nagymértékben befolyásolja a régión, városon, vagy kerületen belüli
elhelyezkedése.
Minél jobb elhelyezkedésű egy ingatlan annál többet ér négyzetméterenként.

Az összehasonlító adatok alkalmazásának elvei
A módszer alkalmazásakor általában megvalósult eladások, vagy bérbeadások tárgyait képező
eszközökkel történő korrekciós összehasonlítás, illetve a kínálati piacon jelenlevő eszközök
vizsgálata adja az alapot, a becsült értek kialakításához, melynek során összehasonlítást végeztünk
az eladási-, és a kínálati árak, a hasonló eszközök korábbi értékesítésének tapasztalatai és a
vizsgált eszközhöz kapcsolódó lehetőségek között. Az összehasonlító adatok gyűjtésekor a földrajzi
határokat az értékelt eszköz természete és típusa határozza meg.
Amennyiben az adott régióban nem lelhető fel megfelelő számú összehasonlító adat, ez két irányba
vezeti az elemzést:
• egyrészt információt ad az adott piac fejletlenségéről, az eszköz nehezebb eladhatóságát jellemzi,
• másrészt ki kell terjeszteni az adatgyűjtést az ország hasonló fejlettségű régióira, illetve a hasonló
típusú eszközökre.
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8.1.1. Ingatlan értéke a piaci összehasonlító módszerrel
Összehasonlítás szempontjai

Ingatlan címe:
Emeleti elhelyezkedése
Jelleg, funkció:
Építés éve:

Össze

Össze

Össze

hasonlító -1

hasonlító - 2

hasonlító - 3

1011 Budapest I.
kér. Fő u. 15. M/2.

1. Budapest,
Fő u. 13.

I. Budapest,
Attila út

1. Budapest,
Hunyadi János út

2. emelet

2. emelet

2. emelet

félemelet

lakás

lakás

lakás

lakás

Értékelendő

1907

Adat forrása:

1900-

1920-

1900

inaatlan.com

inaatlan.com

inaatlan.com

32919341

32987749

32560547

62 500 000

53 900 000

60 000 000

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
redukált alapterület (m2)

67

63

fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
'r

kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező

1 078 000

kínálat
2022. július

kínálat

kínálat

2022. július

2022. július

0,95
1 024 100

0,95

0,95

korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

48

50

932 836

886 194

1 250 000

1 187 500

ÉRTÉKKI IGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés
lift

Víziváros
nincs

alapterület (m2)
műszaki állapot
emeleti elhelyezkedése
kilátás
építés éve
fűtési mód

63
lakás: közepes

becsült érték (Ft)
Becsült érték kerekítve (Ft)
Az

kedvezőbb

1,00

0,95

hasonló

van

hasonló

1,00

0,95

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,95

0,90

0,75

2. emelet

hasonló

hasonló

kedvezőbb

1,00

1,00

0,95

utca

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

gáz(konvektor)

hasonló

egyedi

1,05

1,00

1,05

1907
cirkókazán

SÚLYOZÁS

fajlagos átlagár (Ft/m2)

hasonló

1,00

épület: felújítandó

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE

számítás alapját képező terület (m2)

hasonló

883 979

875 606

843 979

34%

33%

33%

63
868 015
54 763 311

54 800 000

ingatlan környezetében hasonló alapterületű és igényszintű 2 éven belüli realizált adat nem állt rendelkezésünkre.
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8.2. Hozamszámításon alapuló érték becslése
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése
érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték
megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó
tiszta jövedelmek jelenértéke.
A hozamszámítás lépései összefoglalva:
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
1. Az értékelés megkezdésekor felmértük az ingatlan (jogi, műszaki, valamint finanszírozhatósági
szempontú) lehetséges használati módjait.
2. Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett
értékét kell érteni.
2.1. Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó
rendszeres bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan hasonló piaci
összehasonlító adatokat használtunk fel. Első lépésben feltérképeztük a jelenlegi tevékenységhez
tartozó bérleti díj tartományokat. Az elérhető bérleti díjat a rendelkezésre álló bérleti díjakat is
tartalmazó adatbázisunk, valamint interneten elérhető adatok alapján határoztuk meg.
Az elhelyezkedésen, megközelíthetőségen, beépítési adottságokon túl figyelembe vettük a
bérbevételhez kapcsolódó fogyasztói szokásokat is.
A tervezett bevételekből levontuk a várható, a nem fizetésből és a kihasználatlanságból adódó
bevételkiesést.
2.2. A működtetési kiadások a működés során, több-kevesebb rendszerességgel merülnek fel.
Ilyenek lehetnek:
- a közüzemi díjak (víz, gáz, energia, csatorna, fűtés, hűtés, melegvízellátás),
- a telekommunikációs hálózatok igénybevételének díja,
- egyéb infrastrukturális szolgáltatások (szemétszállítás, rovarirtás stb.),
- a gondnok (házmester) számára fizetett összeg,
- biztonsági szolgáltatások,
- a takarítás (napi takarítás, ablaktisztítás stb.),
- felújítások, javítások, korszerűsítési munkálatok,
- a felújítási alapképzésre fordított összegek,
- a kezelési és menedzselési költségek (a kezeléssel, bérbeadással összefüggő marketing és
ügynöki kiadások) stb.,
- biztosítási díjak.
A felújítási kiadásokat vagy a pótlási költség százalékában, vagy becsült összeggel kell megadni.
2.3. A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás
oldalon, figyelmen kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő
közteherviselési tételeket figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót
vagy a társasági adót nem lehet levonni. A bevételek és kiadások idősorainak felállításával,
időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírni.
3. Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól mint befektetéstől elvárható minimális
megtérülési rátával egyenlő. A megtérülési ráta az ingatlanpiaci elemzésben figyelembe vett
kockázatoktól és az elemzési időszaktól függően eltérő.
A kamatláb meghatározásának módjai a következők lehetnek:
- piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
- egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító
tényezők figyelembevételével;
- fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra
megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.
A hozadéki értékelés során a bérbeadási bevételeket a bérbe adható alapterületek, a tényleges
bérleti díjak szorzataként határoztuk meg (lásd tételes értékelésnél lévő táblázat adatait).
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Értékelendő

Össze

Össze

Össze

hasonlító -1

hasonlító - 2

hasonlító - 3

1011 Budapest I.
kér. Fő u. 15. 11/2.

1. Budapest,
Fő u.

I. Budapest,
Fő u. 4.

I. Budapest,
Jégverem u. 1.

2. emelet
lakás

2. emelet
lakás
inaatlan.com
32976630

1. emelet
lakás
inaatlan.com
32159614

2. emelet
lakás
inaatlan.com
33005359

180 000
52
3 462
kínálat
2022. július
0,95

250 000
62
4 032
kínálat
2022. július
0,95

180 000
53
3 396
kínálat
2022. július
0,95

3 288

3 831

3 226

Összehasonlítás szempontjai
Ingatlan címe:
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Emeleti elhelyezkedése
Jelleg, funkció:
Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bérleti díj (Ft/hó)
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2/hó)
bérleti viszony típusa
kínálat/realizálás időpontja
kínálat/realizálás korrekciós tényező
korrigált fajlagos bérleti díj (Ft/m2/hó)

63

ÉRTÉKKI IGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKRO KÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
Víziváros
településen belüli elhelyezkedés
hasonló
hasonló
1,00
1,00
van
lift
nincs
van
alapterület (m2)
műszaki állapot
emeleti elhelyezkedése

63
lakás: közepes
épület: felújítandó
2. emelet

tájolás/kilátás
fűtési mód

utcai
cirkókazán

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

számítás alapját képező terület (m2)
63
fajlagos átlagár (Ft/m2/hó)
3 039
becsült bérleti díj (Ft/hó)
191 730
Éves bevétel
2 300 765
Tervezhető éves bevétel
2 185 727
Felújítási költség
Menedzselési költség
Éves tiszta jövedelem
1 856 468
Növekvő tagú örökjáradék = c / (r-g) = c / tőkésítési ráta = PV

0,95

0,95

hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
3 124
33%

hasonló
1,00
kedvezőbb

hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
kedvezőbb

0,85

0,90

hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
3 093
33%

hasonló
1,00
hasonló
1,00
hasonló
1,00
2 904
34%

Kihasználtság és nem fizetésből adódó bevételkiesés 5 %

260 247
69 012

felépítmény pótlási költségének 1,5 %-a
éves

bérleti bevétel 3 %-a

Tőkésítési ráta = ingatlan elvárt hozama - inflációs ráta

Tőkésítési ráta
Hozamszámításon alapján becsült érték:

Szakvélemény

4,50%

1 856 468

4,50%

41 254 839

41 300 000 Ft
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Ingatlan értékelésének összesítése

Esetünkben a forgalmi értékelés módszerét alkalmaztuk, mint fő módszert, mivel az értékelés
céljának legjobban ezen értékelési módszerek felelnek meg. A kapott értéket a hozadék alapú
értékelés alkalmazásával ellenőriztük le.
Szakértői mérlegelés alapján a végső, egyeztetett forgalmi érték megállapításakor
összehasonlító adatok szerint képzett értéket 100%-ban vettük figyelembe.

piaci

Végső érték meghatározása:
Piaci alapú (forgalmi) érték:

54,8 MFt súly:

100%

Hozamszámításon alapuló érték:

41,3 MFt súly:

0%

MFt

MFt súly:

0%

MFt

Költség alapú érték:
Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekítve =
A szakértői jelentésben szereplő 14409/0/A/9
hrsz
foglaltak szerint elvégezve
értékét összesen:

2022.07.06

54 800 000

54,8 MFt

54,8 MFt

1011 Budapest I. kér. Fő u. 15. II/2.
alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben
-i fordulónapra, az ingatlan tehermentes valós piaci
,- Ft-ban, azaz

ÖTVENNÉGYMILLIÓ - NYOLCSZÁZEZER Forint
összegben határoztuk meg.
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Jelen értékbecslés kizárólag az alábbi feltételek mellett érvényes

> Az ingatlan teher-, igény- és permentes állapota.
> Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.
> Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata - beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek
vizsgálatát - nem képezte és nem is képezhette a megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos adatok
valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.
> Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat és tényeket valósnak tekintettük, továbbá
feltételeztük, hogy az ingatlan forgalomképessége semmilyen módon korlátozás alá nem esik.
> Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges
változásokért, így az értékelés határnapja után bekövetkező események vagy körülmények
megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újraírására.
> A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat
tükrözik.
> Értékbecslésünkben hozzáértő, felelős, „a jó gazda gondosságával eljáró” tulajdonost
feltételeztünk.
> Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan
bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.
> Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem látható
vagy földfelszín alatti dolgok, amelyek az ingatlan megállapított értékét befolyásolhatják.
> Megbízásunknak nem képezte tárgyát geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai,
környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti ásványkincsek feltárására és azok használati jogára
vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú ismeretekkel nem is
rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.
> Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen más
felhasználás esetén semminemű felelősséget nem vállalunk.
> Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan publikált
anyagokban hivatkozni. Társaságunk nem vállal felelősséget semmiféle következményként,
véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy ráfordításért (kiemelten az el
nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.). Veszélyes anyagok feltárására vonatkozó vizsgálatot
nem végeztünk. A vagyonértékelő szakembernek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a
veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat.
> Veszélyes anyagok, például azbeszt, savak, mezőgazdasági növényvédő szerek, egyes
szigetelőanyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja az ingatlan érékét. Az értékelés
elvégzésekor feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon. Amennyiben
szükséges, ez ügyben a Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő külön megbízása
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311/10000

önkori

bejegyző határozat:; 37803/1/2002/01.12.07
Táraasház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.

n.RÉsz
í^tulajdoni hányadí 1/1

törlő határozat! 167325/1/2014/;

bejegyző határozat,, érkezési idői 37803/1/2002/01:12.07
határozat s

167325/1/2014/14.10.21

jogcírai 1991. évi XXKITI. tv. 3. § <1) bek
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jogállás! tulajdonos
névt BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
cím! 1014 BUDAPEST I.KÉR. Kapisztrán tér 1
2. tulajdoni hányads 1/1
/'"> : *
bejegyző határozat, érkezési idő; 167325/1/2í^4/2?4 . 10 .21
jogcím; névváltozás
^ \
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15.09m2 S

IRODA
18.98m2

(ÁPOLNÁ LÉGIÉRE
10.10m2

I M I II I M I ITT?
felső szint

18.64m2

fürdő és gard. helyiséget
természetbenegybenyitották

im növ z a
Általános rendelkezések

A Budavári Önkormányzat, mint a 14.409 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. I. kér.
Fő utca 15. (Bem rakpart 8.; Pala u. 2.) sz. alatti házingatlan tulajdonosa az 1993. évi
LXXVm. tv. és az 1997. évi CLVII. tv. alapján az 1. sz. alatt mellékelt tervrajzok,
valamint a 2. sz. alatt mellékelt Műszaki leírás szerint a fenti ingatlant

társasházzá
alakítja át.
A társasház öröklakásai a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint
öröklakások, a közös tulajdonban maradó telek, épületrész-, berendezések és
felszerelések közös használatának jogával az 1993. évi LXXVIII, tv. alapján értékesítve
a vevők személyi tulajdonába kerülnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak
egymás közötti jogviszonyát az 1997. évi CLVH. tv. rendelkezései és az Alapító
Okiratban foglaltak szabályozzák.

Közös tulajdon
A tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az 1. sz. alatt mellékelt tervrajzokon
feltüntetett és a 2. sz. alatt mellékelt Műszaki leírásban körülirt telek, és a következő
épületrészek, berendezések és felszerelések:
I.

Telek: 712 m2, ebből beépítve 665 m2.

II.

Alap, függőleges szerkezetek, felmenő falak, lépcsőházi falak lakáselválasztó és
határoló falak, kémények.
Közbenső födémek burkolatok nélkül, zárófödém szerkezettel, egyéb szerkezetek
(koszorúk, kiváltók stb.), az épület szigetelései, lépcsők, függőfolyosók,
korlátok.
Magastető szerkezete és héjalása.
'
Tetőn kívüli kémények, kémény-fedkövek, kéményseprőjárdák.
Lakatos és asztalos szerkezetek a közös tulajdonú helyiségekben.
Bádogszerkezetek (kéményszegélyek, falszegélyek, párkányok, függőeresz- és
lefolyócsatomák, falfedések).
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in.

Külső homlokzatvakolat, lábazat, homlokzatdíszek, burkolatok, lépcsőházi
vakolatok, közös helyiségek vakolatai, burkolatai,
Elektromos bekötés, elektromos fővezeték a külön tulajdoni illetőségek
fogyasztásmérőjéig, a közös helyiségek vezetékei, berendezései.
Gázbekötés, gáz fővezeték, a külön tulajdoni illetőségek fogyasztásmérőjéig.
Vízbekötés, vízóra, víz alap- és felszállóvezetékek a külön tulajdoni illetőségek
leágazó vezetékéig, a közös helyiségek víz ágvezetékei és berendezési tárgyai.
Csatornabekötés, csatorna alap- és ejtővezeték a külön tulajdoni illetőségek
leágazásáig, a közös tulajdonú helyiségek csatorna ágvezetékei és berendezési
tárgyai.
Közös helyiségek épületgépészeti berendezései, tárgyai.

Pince
17,29 m2
Pincei tároló
6,42 m2
Pincei tároló
6,42
m2
Pincei tároló
3,71 m2
Pincei tároló
6,36 m2
Pincei tároló
8,91 m2
Pincei tároló
24,90 m2
Lezárt pincei tároló
- m2
Tároló (1,90 m-nél kisebb belmagassággal)
12,43 m^
Közlekedő
9,79 m2
35,50 m2
13.28 m2

IV.
V.
VI.
VH.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

109,51 m2

Földszint

xm

.

XIV.
XV.

Udvar
Kapualj
Lépcsöház

24,56 m2
20,17 m2
15.68 m2
60,41 m2

Lépcsőház
Folyosó

6,76 m2
5.07 m2
11,83 m2 II.

Lépcsőház
Folyosó

6,76 m2
5.07 m2
11,83 m2

I. emelet
XV.
XVI.

II. emelet
XV.
XVI.

ÜU^j
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Tetőtér
XV.

xvn.
xvrn.

Lépcsőház
Tetőtér (1,90 m-nél nagyobb beimag.)
Tároló

6,76 m2
112,58 m2
7.26 m2
126,60 m2

A IV-XVm. pontok alatt felsorolt épületrészek kizárólag a Fő utca 15. sz. felől
közelíthetők meg,
A fent felsorolt épületrészek stb. tekintetében a tulajdonjog a mindenkori tulajdonosokat
illeti meg a külön tulajdonnál feltüntetett hányadrész arányában.

ra.
Külön tulajdon
Természetben megosztva, az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, mint
társasház-tulajdom illetőségük alkotó részei a közős tulajdonban maradó vagyonrészek
közös birtoklásának, használatának jogával - az egyes társasházi öröklakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek, azok tartozékaival, felszerelésével együtt.
Az egyes lakások megjelölése alatti törtszám a tulajdonosoknak a n. fejezetben felsorolt
közős tulajdonban lévő telekből és épületrészekből stb. megillető tulajdoni hányadát
tünteti fel.

1.

A Budavári önkormányzatot illeti meg a tervrajzon 1. számmal jelölt, Bem
rakpart 8. sz. alatti, földszinti bejáratú, a pincében, a földszinten, I.-II. emeleten u
és tetőtérben levő, a pinceszinten 10 raktárból, 4 közlekedőből, olajtárolóból, ^
pincelépcsőből; ^földszinten 6 irodából, raktárból, előlépcsőből, melléklépcsőből, ^
főlépcsőből, kapualjból, udvarból, 2 folyosóból, portából, teakonyhából, ^ i,
előtérből, WC-bőí, a galérián irodából, raktárból, 2 melléklépcsőből,
zuhanyzóból; az/, emeleten 6 irodából, főlépcsőből, melléklépcsőből, 2 előtérből,
teakonyhából, könyvtárból, díszteremből, kápolnából, 3 WC-ből, a galérián
melléklépcsőből, raktárból, WC-ből; a II. emeleten 9 irodából, főlépcsőből,
melléklépcsőből, közlekedőből, 3 előtérből, konyhából, kápolna légteréből, 2
WC-ből, a galérián melléklépcsőből; a tetőtérben melléklépcsőből, irattárból,
mángorlóból, mosókonyhából, raktárból, tetőtérből, felülvilágító-térből, kápolna
feletti tetőtérből álló 1385,54 m2, kerekítve 1386 m2 alapterületű irodahelyiség,

-Í

valamint a közös tulajdonból 6848/10.000 hányad.
2.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 2. számmal jelölt, Fő utca 15. sz.
alatti, utcai bejáratú, a pincében és földszinten lévő, a pinceszinten 3 raktárból; a
földszinten üzlettérből, WC-ből, galériából álló 164,42 m2, kerekítve: 164 m2
alapterületű üzlethelyiség, valamint a közös tulajdonból 810/10.000 hányad.

^
H-Y
'
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3.

A Budavári Önkormányzatot illeti a tervrajzon 3. számmal jelölt. Fő utca 15, sz,
alatti, utcai bejáratú, földszinten lévő üzletből, előtérből, WC-ből álló 48,17 m5,
kerekítve 48 m1 alapterületű üzlethelyiség, valamint a közös tulajdonból
237/10.000 hányad.

4.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 4. számmal jelölt, Fő utca 15. sz.

^ , \^' \

alatti, földszinten lévő, udvari bejáratú, raktárból álló 15,89 mJ, kerekítve 16 m2
alapterületű raktárhelyiség, valamint a közös tulajdonból 79/10.000 hányad.
y
5.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 5. számmal jelölt, fszt. 1. sz. alatti
2 szobából, előszobából, konyhából, kamrából, fiirdő-WC-böl, közlekedőből álló
54,75 m2, kerekítve 55 m2 alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
272/10.000 hányad.

^
Uoi
^ ®

6.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 6. számmal jelölt, I. emelet 1. sz.
C\-r^y
alatti 3 szobából, félszobából, előszobából, konyhából, kamrából, 2 fÜrdő-WCből, közlekedőből álló 109,35mJ, kereldtve 109 m2 alapterületű öröklakás,
valamint a közös tulajdonból 539/10.000 hányad.

7.

A Budavári önkormányzatot illeti a tervrajzon 7. számmal jelölt, I. emelet 2. sz,
alatti szobából, előszobából, étkezőkonyhából, fiirdő-WC-ből, zárterkélyből álló
43,38 m2, kereldtve 43 m2 alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból
212/10.000 hányad.

8.

A Budavári Önkormányzatot illeti a tervrajzon 8. számmal jelölt, n. emelet 1. sz.
alatti 4 szobából, félszobából, 2 előszobából, konyhából, kamrából, fürdő-WCbői, öltözőből, zárterkélyből álló 140,40 m2, kerekítve 140 m2 alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból 692/10.000 hányad.

9.

,

,

A Budavári Önkormányzatot illeti a tervrajzon 9. számmal jelölt, II. emelet 2. sz.
v (f,»' ^
alatti 3 szobából, előszobából, konyhából, fiirdő-WC-ből, előtérből, tárolóból, ^ ^
gardróbból álló 63,10 m2, kerekítve 63 m2 alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból 311/10.000 hányad.

Az ingatlan 10.000/10.000, azaz Tízezer/tízezred tulajdoni hányadból áll.
Az 1. pontban megjelölt társasház tulajdoni illetőség kizárólag a Bem rkp. 8. sz. felől, a
2.-9. pontokban felsorolt társasház külön tulajdoni illetőségek kizárólag a Fő u. 15. sz.
felől közelíthetők meg.
Megjegyzés: A galéria, a zárterkély és a tetőtér 1,90 m alatti területe a tulajdoni hányad
számításánál 50% alapterülettel lett figyelembe véve.

,
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IV.
Ingatlamyüvántartásl rendelkezések
A Budavári Önkormányzat a Földhivataltól kérni fogja, hogy a társasháztulajdon
alapítást jegyezze be az ingatlannyilvántartásba. Ennek során a n. fejezetben foglaltaknak
megfelelően a közös tulajdonban maradó telket, építményrészeket, berendezéseket és
felszereléseket I-XVin. szám alatt egyesítse a tórsasház törzslapján, míg a JH. fejezetben
felsorolt egyes öröklakásokat a közös tulajdonban maradó vagyonból feltüntetett
tulajdoni hányaddal együtt, mint külön-külön ingatlant társasházi különlapon jegyezze be
az ingatlannyilvántartásba. Az ingatlan elidegenítése csak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma előzetes jóváhagyásával történhet.
Ezen felül az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kérni fogja, hogy az
ingatlannyilvántartás jegyezze be a műemléki védettség megjelölést (Országos
Műemlékjegyzék száma: 15.955) az ingatlanra.

V.
A tulajdonostársak egymás közöttijogviszonya
1. paragrafus
A társasház tulajdon egysége
IV

A társasházban lévő lakások, ideértve a nem lakás céljára szóló helyiségeket is az
egyes tulajdonosok külön-külön tulajdonában vannak.

I2f

A külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület-berendezés, helyiség
és lakás, a tulajdonostársak közös tulajdonában van. A tulajdonostársak közös
tulajdonában van a telek is. A társasház-örőklakás a közös tulajdonból a
tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önálló ingatlan.

/3/

A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó lakás
(helyiség) alkotó részét képezi, azzal együtt önálló ingatlan, és az azokra
vonatkozó tulajdonjog egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető
meg.

2. paragrafus
A külön tulajdon birtoklása, használata és a külön tulajdon feletti
rendelkezésijog
111

A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, használat, a
hasznok szedésének és rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem
gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fűződő joga és törvényes
érdeke sérelmével,

/2/

A tulajdonostárs a külön tulajdonával, a külön tulajdonhoz tartozó közös
tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhet.

'Át í7‘
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/3/

A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.

IÁI

A külön tulajdonban álló lakásra a tulajdonostársak javára elővásárlási, előbérleti
jog jelen okirat alapján nem létesül.

3. paragrafus
A tulajdonos kötelességei
/!/

Jelen épület tulajdonostársai kötelesek fenntartani és szükség szerint felújítani a
tulajdonukban álló lakást, minden szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a
vele együtt lakó személy, illetve akinek a lakás használatát átengedte, betartsa a
2. paragrafus /!/ bekezdésében foglaltakat,

ffl

A tulajdonos köteles lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásába a
közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetőleg a másik tulajdonostárs a
külön tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a
szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése
céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó
szükségtelen háborítása nélkül.

/3/

A lakásban tervezett építkezésről a tulajdonos köteles értesíteni a közös
képviselőt, illetőleg az intézőbizottság elnökét. A közösség, illetőleg a
tulajdonostárs köteles megtéríteni a 121 bekezdés szerinti beavatkozással okozott
kárt.

IÁI

Az ingatlan műemlékileg védett Országos Műemlékjegyzék száma: 15.955, Az
ebből fakadó kötelezettségek az épület mindenkori tulajdonosa(i)ra Iriteijednek.

A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata
III

Az épülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására
és használatára a tulajdonostársak mindegyike jogosult az alábbi korlátozással:
A Bem rkp. 8. sz. alatti tulajdoni illetőség tulajdonosa nem jogosult a Fő u. 15.
szám felől megközelíthető közös tulajdonba tartozó, a közös tulajdon
3152/10.000 részét kitevő belső épületrész használatára, ennek megfelelően; a
közös tulajdon ezen részének kizárólagos használatára a Fő u. 15. szám alól
megközelíthető tulajdoni illetőségek tulajdonosai jogosultak, A Bem rkp. 8. sz.
alól megközelíthető tulajdoni illetőség tulajdonosa, tekintettel a V.6. paragrafus
III és 121 pontjában szabályozottéra figyelemmel, az alábbi 121 pontban
hivatkozott ellenértékre nem jogosult.
A közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására és használatára vonatozó jogát
egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére.
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111

A telekrész vagy valamely épületrész kizárólagos használata nem változtat
azonban a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén. A tulajdonostársak abban is
megállapodhatnak, illetőleg a közgyűlés olyan határozatot is hozhat, hogy ha
valaki tulajdoni hányadát meghaladó telek részt vagy épületrészt használ
kizárólagosan, akkor a többlethasználat arányában a többi tulajdonostársnak
térítést fizessen.

S. paragrafus
Építkezés
IV

A mindenkori tulajdonosok feladata az épület állagának folyamatos figyelemmel
kisérése és az állagvédelmi szempontból szükséges intézkedések megtétele.
Bármilyen tartószerkezetet (alaptestet, pincei és felmenő falazatokat,
tetőszerkezetet stb.) érintő javítási, átalakítási, felújítási munkák csak az építési
hatóság által engedélyezett statikai tervek alapján, szakemberek közreműködése
mellett végezhetők, valamint a mindenkori hatósági engedélyezési szabályokat be
kell tartani.

Ili

A tulaidonostárs az öröklakásban, építési munkát végezhet. Ha a munka más
öröklakás tulajdonosának jogát sértené, ki kell kérnie annak hozzájárulását.

/3/

Bármilyen tartószerkezetet (alaptesteket, pince és felmenő falazatokat,
tetőszerkezetet, stb.) érintő javítási, átalakítási, felújítási munkák csak építési
hatóság által engedélyezett statikai tervek alapján, szakemberek közreműködése
mellett végezhetők.

/4/

Az ingatlanban közös vagy külön tulajdonban lévő bármilyen tárggyal kapcsolatos
építkezés, felújítás, karbantartás csak a V. fejezet 3. paragrafus /4/ bekezdésének
maradéktalan figyelembevételével történhet.

6. paragrafus
A közös tulajdonban lévő telek) épületrészek) berendezések, felszerelések, nem
lakás célú helyiség, lakás és tárgy fenntartásával, karbantartásával,
felújításávaljáró költségek viselése

(1(A). I

/!/

A tulajdonostársak az Alapító okirat II. fejezetében felsorolt telek,
építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával járó költségeket,
valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat tulajdoni hányaduk
szerint viselik. AFő u. 15. sz. felől megközelíthető belső terekben elhelyezkedő
építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával járó költségek az
azok kizárólagos használatára jogosult tulajdonostársakat terhelik a kizárólagosan
használt ingatlanrészhez viszonyított tulajdoni hányaduk arányában.

12/

A tulajdonostársak a felújítási munkák fedezetének biztosítására felújítási alapot
képezhetnek a hatályos jogszabályok alapján. A felújítási alap mértékéről a
közgyűlés dönt. A társasházzal kapcsolatos egyéb közös kiadások kezelési,
üzemeltetési költség, közüzemi díjak a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk
arányában terhelik. A Fő u. 15. sz. felől megközelíthető belső terek kezelésével és
üzemeltetésével járó költségek az azok kizárólagos használatára jogosult
tulajdonostársakat terhelik, a kizárólagosan használt ingatlanrészhez viszonyított
tulajdoni hányaduk arányában.
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!3/

A közgyűlés a határozatával vagy a szervezeti működési szabályzat
felhatalmazása alapján a közös képviselő (intézőbizottság elnöke) a közös
költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves hátralékba került
tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el,
a hátralék megfizetésének biztosítékául A határozat meghozatala során a
hátralékos tulajdonostárs nem élhet a szavazati jogával, az ő tulajdoni hányadát a
határozatképesség megállapításakor figyelmen lavül keÚ hagyni.
E határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére jogorvoslati lehetőség
feltüntetésével kézbesíteni kell. A jelzálog bejegyzésének elrendelése féléves
hátralékonként megismételhető. Ha a hátralékot kiegyenlítették, a közös
képviselő köteles a törléshez szükséges engedélyt kiadni.

/4/

A mindenkori tulajdonosok feladata az épület állagának folyamatos figyelemmel
kísérése és az állagvédelmi szempontból szükséges intézkedések megtétele. A
tulajdonostársak a faanyagú szerkezetek (fedélszék, zárófödém, közbenső
fafödémek) időszakonkénti (legalább öt évenként, amennyiben víz és/vagy
mechanikai kár nem éri azokat) kötelező felülvizsgálatának kötelezettségére
tekintettel megállapodnak abban, hogy a vizsgálat elvégzését külön felhívás nélkül
vállalják. Károsodás esetén a vizsgálatok elvégzése haladéktalanul szükséges.
Ugyancsak elvégzik a vizsgálatban vagy annak alapján elrendelt épület
munkálatokat.

/5/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus /4/ bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997. évi LIV.. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - faja elő.

7. paragrafus
Öröklakások költségeinek viselése

\

\

\

/!/

A külön tulajdonban lévő öröklakások berendezésének, felszerelésének
karbantartásával, felújításával, pótlásával, fenntartásával járó költségek az
öröklakás mindenkori tulajdonosát terhelik.

Ill

Ha a lakásbérleti vagy egyéb jogszabályok egyes karbantartási, pótlási, vagy
egyéb kötelezettséget a lakás bérlőjének, használójának terhére állapítanak meg,
ezek teljesítéséért a többi tulajdonostársak felé az öröklakás mindenkori
tulajdonosa felelős abban az esetben, ha az érinti, illetőleg befolyásolja más
öröldakás, vagy közös tulajdonban lévő épületrész, berendezés állapotát.

131

Ha az érdekelt tulajdonostárs a kötelezettségét nem teljesíti és az a többi
tulajdonostárs érdekét sérti, a szükséges intézkedéseket az érdekelt tulajdonostárs
terhére és költségére a közös képviselő megteheti.

/4/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus /4/ bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997. évi LIV. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - faja elő.
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S.rP-aragrafus
Közös költségek biztosítása
/!/

Á közös költségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell gondoskodni, ennek
összegét, nagyságát, esedékességét a közgyűlés ~ az alapító okiratban, illetőleg a
közgyűlés által meghatározott esetben a részközgyűlés - állapítja meg.

121

Bármelyik tulajdonostársnak a társasháztulajdon fenntartásából eredő közős
költségek tartozásáért a tulajdonostárs jogutódja - élők közötti jogutódlás esetén
- a volt tulajdonostárssal egyetemben felelős a társasház felé.

/3/

Tulajdonostársak a faanyagú szerkezetek kötelező felülvizsgálatát, illetőleg az
abban vagy annak alapján elrendelt munkálatok költségeit a közös köttség
részének tekintik és az e részben foglaltaknak megfelelően tulajdoni hányaduk
arányában viselik.

74/

A költségviselés meghatározásánál a tulajdonostársaknak figyelemmel kell
lenniük a V. fejezet 3. paragrafus 74/ bekezdésére azzal, hogy az ott előírt
kötelezettségek teljesítését az 1997, évi LIV. sz. törvény - amely a
Műemlékvédelemről szól - faja elő.

VI.
A társasház szervezete
9. paragrafus

A Közgyűlés
A társasházközösség ügyeiben a tulajdonostársak közgyűlése, részközgyűlése, illetőleg a
közös képviselő dönt.
71/

A közgyűlés határoz:
a/

a közös tulajdonban álló épület, épületrészek, berendezések, felszerelések
karbantartásaról, birtoklásáról, használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról,
az ingatlan, épület felújításáról, a közösséget terhelő kötelezettségek
elvállalásáról,
b/ a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról,
c/ az éves tervben költségvetésben meghatározott karbantartásról, közős
kötelezettségek vállalásáról, közös bevételek felhasználásáról, a
tulajdonostársak által eszközlendő hozzájárulásról, befizetések módjáról,
esedékességéről,
d/ szervezeti működési szabályzat, valamint a házirend megállapításáról,
e/ a felújítási alap képzéséről és annak mértékéről,
f/ az építkezésről, ha az közgyűlési döntést igényéi,
g/ az Alapító Okirat módosításáról,
h/ az egész ingatlan elidegenítéséről,
i/
a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének és tagjainak,
valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, díjazásáról és
felmentéséről,

it *
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j/

a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint
a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság részére a felmentvény
megadásáról,
k/ a közös tulajdoni hányadok biztosításáról,
1/ minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat vagy szervezeti működési
szabályzat nem utal a közös képviselő, intézőbizottság vagy a számvizsgáló
bizottság hatáskörébe,
m/ a közös költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves
hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjogai való
megterheléséről,
«/ a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítésről, ha az ingatlanrész önálló
ingatlanként kialakítható, kivéve, ha a közös tulajdon épületszerkezet, az
épület biztonságát, állékonyságát, a tulajdonostársak közös célját szolgáló
épületrész, épület-berendezés és felszerelést tárgy,
o/ arról a kötelezésről, hogy a tulajdonos jelentse be a közös képviselőnek
külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, lakcímét, nyilvános
személyes adatát, illetőleg jogi személy nyilvános adatát, a külön tulajdonát
bérlő személy adatát és a külön tulajdonában lakó személyek számát,
p/ a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata,
hasznosítás módja megváltoztatásának megtiltásáról, ha az a társasház
rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná,
q/ az épület műemléki védettségből fákadó kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatban,
r/ az elkülöníthető
gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások
tulajdonostársai által tartandó részközgyűlés hatáskörébe tartozó, az
elkülöníthető gazdálkodás körébe eső kérdésekről.

/2/

Egyhangú határozat szükséges:
a/
b/
c/
d/

az Alapító Okirat módosításához,
a társasházi tulajdon megszüntetéséhez,
az egész ingatlan megterheléséhez, elidegenítéséhez, vagy állagának
megváltoztatásához,
a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról.

2/3-os határozat szükséges:
a/ szervezeti működési szabályzat megalkotásáról, illetve módosításáról,
b/ ahhoz, hogy a közgyűlés megtiltsa a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiség használata, hasznosítás módjának megváltoztatását, ha az a
társasház rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná,

♦

-

/3/

A közgyűlést - szükség szerint, de évente legalább egyszer - a közös képviselő,
illetőleg az intézőbizottság elnöke hívhatja össze. Az éves elszámolásról,
költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti működési
szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-ig meg kell
tartani.

/4/

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező
tulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a
közös képviselő, vagy az intézőbizottság nem teljesítette, az összehívást kérő
tulajdonostársak által megbízott személy a közgyűlést összehívhatja.

/5/

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több, mint a
felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. A közgyűlésen a
tulajdonostársakat tulajdoni hányad szerint illeti meg a szavazati jog.
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/6/

A közgyűlésen a tulajdonostárs meghatalmazottal is képviseltetheti magát. A
meghatalmazást írásba kell foglalni és a közgyűlés levezető elnökének kell átadni.

Hl

Ha a közgyűlés nem határozatképes, az újabb (megismételt közgyűlést) a
határozatképtelen közgyűlést követő 3 napnál későbbi, de legfeljebb IS napon
belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel meg kell tartani. A
megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában - az eredeti közgyűlés
határozatképességétől függő feltétellel - is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a
jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes; ezt a körülményt a
megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni.

/8/

A közgyűlés határozatait a jelen levő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján
számított egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, kivéve, ha az 1997. évi
CLVH. tv., vagy az alapján az Alapító Okirat, illetőleg a szervezeti működési
szabályzat másképpen nem rendelkezik. A közgyűlésről - a határozatot is
tartalmazó - jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv hitelesítését a közgyűlésen
elnökölő személy és két tulajdonostárs végzi aláírásával. A jegyzőkönyvbe
bármely tulajdonostárs betekinthet és arról - másolási költség megfizetésével másolatot kérhet. A határozat közzétételének módját a közgyűlés állapítja meg.

191

A közgyűlési határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselőnek, illetőleg
az intézőbizottság elnökének a felhívására az írásbeli határozati javaslatról - ha
számvizsgáló bizottság működik írásbeli véleményének ismeretében - a
tulajdonostársak írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás szabályait az Alapító
Okiratban vagy a szervezeti működési szabályzatban rögzíteni kell.
Az írásbeli szavazás eredményeiről a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
elnöke írásban tájékoztatja a tulajdonostársakat.

/10/

Az Alapító Okirat, vagy a szervezeti működési szabályzat a közgyűlés
megtartásának módját részközgyűlések formájában is meghatározhatja; ebben az
esetben megállapítja a részközgyűlési körzeteket.
A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze
kell számítani. A részközgyűlések megtartására a közgyűlésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az elkülöníthető gazdálkodású épületrészekhez tartozó lakások tulajdonostársai
tekintetében létesített részközgyűlés önálló döntési jogkörrel ruházható fel az
elkülöníthető gazdálkodás ügyében.
A közgyűlés által a részközgyűlés hatáskörébe utalt kérdésekben a részközgyűlés
önálló döntési jogkörrel bír.
Amennyiben az elkülöníthető gazdálkodású lakások tulajdonostársai az
elkülöníthető gazdálkodás ügyében részközgyűlés tartását kezdeményezik, arra az
alapító okirat közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit értelem szerűen alkalmazni
keÚ. A részközgyűlés határozatának érvényességéhez szükséges, hogy a
közgyűlés a megtárgyalt kérdést az elkülöníthető gazdálkodás körébe tartozónak
tekintse.
A V.6. paragrafus /!/ pont második bekezdésben és a V.6. paragrafus 121 pont
második bekezdésben szabályozott kérdésekben a részközgyűlés határozata a
közgyűlés jóváhagyása nélkül is érvényes.

1/ rl k <s\
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/ll/

Ha a közgyűlés határozata jogszabály, vagy az Alapító Okirat, illetőleg a
szervezeti működési szabályzat rendelkezését sérti, illetőleg a kisebbség jogos
érdekemek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a
bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja. A bíróság azonban a
végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.

712/

A határozat meghozatalakor a határozatban ki kell mondani a megtámadási
határidő kezdetét. A közös képviselő, illetőleg a közgyűlés elnöke a távollévő
tulajdonostársakkal haladéktalanul köteles közölni a közgyűlésen hozott
határozatokat.
l<h paragrafus
A közős képviselő és intézőbizottság

71/

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles
a/
b/
c/
d/

727

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság évenként költségvetési javaslatot
készít, amely tartalmazza
a/
b/
c/

73/

a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat
költségnemenként,
a tervezett fenntartási és felújítási munkákat,
a tulajdonostársak közös költséghez való hozzájárulásának összegét
tulajdonostársanként.

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság által készített éves elszámolás
tartalmazza
a/

ö/
c/
d/
e/

,u..'

a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról,
hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az Alapító Okirat és a szervezeti
működési szabályzat rendelkezéseinek,
minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartása és felújítása
érdekében,
közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való
hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos
igényeit.
különösen a faanyagú szerkezetek kötelező felülvizsgálatának
megrendeléséről, az abban vagy annak alapján elrendelt munkálatok
elvégeztetéséről gondoskodni.

a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség
megosztásának az Alapító Okiratban vagy szervezeti működési
szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül a
karbantartásokat az elvégzett munkát részletezésében,
a tervezett és tényleges bevételeket források szerint,
az a/ és b/ pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési
helye szerint részletezve,
a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket,
a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését
tulajdonostársanként.

■'A‘7'^
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Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő, illetőleg az
intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja (felmentvény). A
felmentvény nem jelenti az esetleges kártérítési igényről történő lemondást.
/4/

Nem lehet közös képviselő (intézőbizottság elnöke), illetőleg nem láthat el
társasház-kezelési tevékenységet:
a/
h/
c/

/5/

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült,
akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet
hatálya alatt,
az az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, aki illetőleg amely ilyen
tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési
kötelezettségének nem tett eleget.

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke jogosult a közösség
képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének
korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.
11. paragrafus
A számvizsgáló bizottság

/!/

A számvizsgáló bizottság
a/
b/

c/
d/
/2/

bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a
költségvetést és az elszámolást, valamint az Alapító Okirat, illetőleg a
szervezeti működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a
bemutatott számlákat,
javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és
tagjai díjazására,
összehívja a közgyűlést, h a közös képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit
szavazattöbbséggel hozza meg.

VII.
12. paragrafus
Egyéb rendelkezések
/!/

A társasháztulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartást
vezető szervnek.

M

Az Alapító Okirat hatályba lépése után a jövőben közös tulajdonba kerül minden
olyan építményrész, berendezés, és felszerelés, amely az 1997. évi CLVII. tv. és
az Alapító Okirat szerint közös célt szolgál, és a tulajdonostársak tulajdoni
hányaduknak megfelelően járultak hozzá az építésükhöz, létesítésükhöz,
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/3/

A társasháztulajdonra az 1997. évi CLVH. tv.-ben és a jelen Alapító Okiratban
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1997. évi LIV. tv rendelkezései az
irányadók.

/4/

Jelen Alapitó Okiratban foglalt rendelkezések minden tulajdonostársra illetve azok
jogutódaira kihatnak.

ISI

A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az
épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése
során jogokat szerezhet, kötelezettségét vállalhat, önállóan perelhet és perelhető,
gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseh a közös
tulajdon terheit. Ezzel ellentétes rendelkezés harmadik személyekkel szemben
hatálytalan.

161

A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak
tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai
szerint.

Hl

A tulajdonostársak a társasház tulajdoni viszonyból felmerült perek eldöntésére
kikötik az ingatlan fekvése szerinti kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

Ezen Alapító okirat tulajdonjog átruházást nem tartalmaz, ezért illeték kiszabásának
nincs helye.
!Loo4. 09.
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Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
ideiglenes bizottság felállításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Előterjesztők:

^ <^0^0 fL
Tímár Gyula,

dr. Sándor Peterrié,

1. ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budavári Önkormányzat működése az elmúlt két és fél évben jelentősen költségesebbé vált, 2019hez képest egy milliárd forinttal kerül többe a kerületieknek, mint korábban. A zárszámadási
rendeletek alapján amíg 2019-ben a 7,9 milliárd forintos működési kiadások mellett közel 3 milliárd
forint felhalmozási, azaz felújítási és beruházási kiadásaink voltak, addig 2021-ben 8,8 milliárd forint
működési kiadás mellett csupán 1,6 milliárdot költöttünk beruházásra, felújításra. Ezt a tendenciát
mindenképpen meg kell állítani, elsősorban a saját működésünk költségeivel kellene takarékoskodni,
hogy minél több forrást tudjunk fordítani a lakosságot közvetlenül érintő felújításokra, beruházásokra.
Bár sokszor jeleztük, hogy a Polgármester asszony vizsgálja felül, hogy szükséges-e a sok tanácsadói
szerződés, hogy nem jó irány a forrásokat a működéssel felélni, sajnos érdemi változás nem történt,
sőt, az idei költségvetésben közel 13 milliárd forint működési kiadást tervez a jelenlegi városvezetés.
A kerület hosszútávú és fenntartható működése szempontjából létfontosságúnak tartjuk, hogy az
Önkormányzat teljes körű jogi és pénzügyi átvilágításon essen át annak érdekében, hogy feltárásra
kerüljön, milyen folyamatok, milyen szerződések és kifizetések történtek, amelyek ezt a jelentős
költségnövekedést okozták és okozzák évről-évre.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata az Mötv. 57. §
(3) bekezdésének megfelelően rendelkezik az ideiglenes bizottság felállításáról. Az ideiglenes bizottság
feladata egyes önkormányzati feladatok ellátása, jelen esetben egy teljes körű jogi és pénzügyi
átvilágításon alapuló, az Önkormányzat működési kiadásainak csökkentésére vonatkozó javaslatot
kellene kidolgoznia. Az ideiglenes bizottság Jogi- és Pénzügyi Átvilágításért Felelős Ideiglenes Bizottság
néven, három fővel jönne létre, tagjai Gulyás Gergely Kristóf, Tímár Gyula és....... , akik munkájukat
külön díjazás nélkül látják el. A Bizottság feladata, hogy 2019. novemberét követően az Önkormányzat
és intézményei által kötött valamennyi szerződés és valamennyi pénzügyi teljesítés szabályszerűségét
és szakmai indokoltságát megvizsgálja. A feladat ellátása érdekében a soron következő képviselő
testületi ülésre vizsgálati módszertant kell kidolgozniuk, amely által 2023. június 30-ig elvégzi a teljes
átvilágítást.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő
testület minősített többséggel szavaz. A sürgősség oka a feladat nagysága, bonyolultsága és fontossága
indokolja, a koncepció mihamarabbi elkészülése a gazdaságos működés megalapozásához és a
szükséges költségvetési módosítások elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.) önkormányzati
határozata ideiglenes bizottság felállításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy létrehozza az
Átvilágítási Ideiglenes Bizottságot. A bizottság feladata, hogy 2019. novemberét követően az
Önkormányzat és intézményei által kötött valamennyi szerződés és valamennyi pénzügyi teljesítés
szabályszerűségét és szakmai indokoltságát megvizsgálja. Tagjai a Gulyás Gergely Kristóf, Tímár Gyula
és............, munkájukat külön díjazás nélkül látják el. A Bizottság a soron következő rendes képviselő
testületi ülésre vizsgálati módszertant dolgoz ki, és legkésőbb 2023. június 30-ig elkészíti a teljes
átvilágítást.
Budapest, 2022. szeptember 23.
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Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyző
Törvényességi észrevétel

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
„Ideiglenes bizottság felállitása" című sürgősségi képviselői önálló indítványhoz

Tisztelt Képviselő-testület!
2022. szeptember 26. napján 11 óra 55 perckor Tímár Gyula, dr. Sándor Rétemé, Gulyás
Gergely Kristóf, dr. Patthy Szabolcs, Marschall Máté, Varga Dániel és Zsitnyák János képviselők
„Ideiglenes bizottság felállítása" címmel sürgősségi önálló képviselői indítványt nyújtottak be (a
továbbiakban: Sürgősségi Önálló indítvány) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-ei ülésére.
A Sürgősségi Önálló indítvány a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 23. § (1) bekezdésében rögzített benyújtási határidő betartásával és
a sürgősség indokának megjelölésével került a Polgármester részére benyújtásra elektronikus
úton.
A törvényességi észrevételek a Sürgősségi Önálló indítványt érintően az alábbiak:
1.

Az Mötv. 57. i (1) bekezdése szerint az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester
előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. Az 58. § (1)
bekezdése szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület
által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára szól. A (2) bekezdés szerint a képviselő-testület a bizottság személyi
összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a
kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

2. Az Mötv. az ideiglenes bizottság létrehozására vonatkozóan nem tartalmaz eltérő
szabályokat, így arra vonatkozóan is érvényesülnek az 57. § és az 58. § szerinti
szabályok, melyek szerint a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére dönt.

3. A (3) bekezdés szerint a képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának
időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az Mötv. felsorolja az önkormányzati
feladatokat, azonban az Ideiglenes Bizottság előterjesztés szerinti feladatai a teljes
körű jogi és pénzügyi átvilágítás, mint önkormányzati feladat az Mötv-ben nem
szerepel. Az Mötv. azonban rendelkezik az alábbiakról:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az 57. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen
pénzügyi bizottságot hoz létre.
A pénzügyi bizottság feladatait az Mötv. 120. §-a tartalmazza mely szerint:
120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves
beszámoló tervezeteit;
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat;
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.
Az SZMSZ meghatározza a költségvetésért, a jogi ügyekért és az átláthatóságért felelős
állandó bizottságokat.
4. A Sürgősségi Önálló indítványban leírt döntési javaslat az SZMSZ 10. § (2) bekezdés c)
pontja szerint az ideiglenes bizottság elnöke tekintetében rendelkezést nem tartalmaz,
továbbá az SZMSZ 10. § (2) bekezdés d) és e) pontjai szerint az ideiglenes bizottság
működése időtartamáról vagy a meghatározott feltételről, és a működésének sajátos,
az állandó bizottság működésétől eltérő szabályairól nem rendelkezik.

5. Az SZMSZ 37. § (1) bekezdése rögzíti az előterjesztések kötelező tartalmi elemeit.
Azonban a Sürgősségi Önálló indítvány nem felel meg a fenti rendelkezés szerinti
követelményeknek, ugyanis az nem tér ki arra, hogy a döntésnek mik a tényleges
költségvetési kihatásai.
Azon túl, hogy az előterjesztés tartalma nem felel meg a hivatkozott jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknak, a fenti észrevételek alapján megállapítható az is, hogy az
Önálló indítvány a képviselők által nem orvosolható törvénysértést tartalmaz, az tárgyalásra
nem alkalmas, erre figyelemmel az SZMSZ értelmében nincsen arra mód, hogy az előterjesztés
a 2022. szeptember 29-ei rendes ülés napirendjére felvételre kerüljön, mivel a napirendre
történő felvétele a fent hivatkozott jogszabályok rendelkezéseibe ütközne, és törvénysértő
döntés meghozatalához vezetne
Budapest, 2022. szeptember

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
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1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
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Sürgősségei előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbításáról
A bizottsági ülés formája:
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A rezsiköltségek elképesztő mértékű emelkedése már jelenleg is számos polgártársunk lakhatását
sodorja veszélybe, ez a helyzet pedig az idő előrehaladtával minden bizonnyal romlani fog. Már
érkeznek a hírek arról, hogy munkásszállók zárnak be, illetve a rezsiköltségek emelkedése miatt a
bérbeadók nagyobb összegű kauciót várnak el a bérlőktől, amelyet azok nem minden esetben tudnak
megfizetni. Ezzel párhuzamosan a hajléktalan-ellátás rendszerében meghatározó szerepet játszó civil
szervezetek közszolgáltatásainak fennmaradása is veszélybe került, mivel a létező finanszírozásuk az
emelkedő rezsiköltségeket kigazdálkodhatatlanná teszi.
Ebben a helyzetben minden eszközt igénybe kell venni annak érdekében, hogy minél kevesebb
polgártársunknak szűnjön meg a lakhatása, különösen a téli hónapokat megelőzően. A jelenlegi
válsághelyzetben morálisan igazolhatatlan az utcára tenni önkormányzati bérlakások bérlőit, még
akkor is, ha élethelyzetük miatt fizetési késedelembe estek. Mindez nem pusztán erkölcsi parancs az
elesettekkel szemben, hanem a társadalmi költség szempontjából is optimális megoldás, hiszen az
egyébként is elképesztő anyagi nehézségekkel küzdő hajléktalan-ellátás működőképességét
veszélyeztetné, ha ott tömegesen jelennének meg kilakoltatott polgártársaink, hiszen így kiszorítanának

olyan ellátottakat, akik az utcára kényszerülnének, ami még a szerencsés lakhatási helyzetben levő
számára sem kielégítő helyzetet eredményezne.
Minderre figyelemmel azt javaslom, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata önkéntesen
vállalja azt, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 182/A. § (1) bekezdése szerinti,
november 15-től április 30-ig tartó kilakoltatási moratóriumot megelőzően sem kezdeményezi
lakóingatlan kiürítésének foganatosítását, illetve ha mégis folyamatba kerül végrehajtási eljárás,
kezdeményezi annak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár, az
önkormányzat kintlévőségének növekedést okozhatja.
A sürgősség indoka a folyamatban lévő kiürítések mielőbbi felfüggesztése, a lakhatási
veszélyeztetettség kerületen belüli csökkentése.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint végrehajtást kérő 2023. április 30-ig magánszemély
kötelezett esetében
a) nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítésének foganatosítását,
b) kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan
kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
Határidő: 2023. április 30-ig folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: GAMESZ
Budapest, 2022. szeptember „...."

3. Az előterjesztés mellékletei
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, mint a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya
tájékoztatása értelmében Krammer György Zsolt r. ezredes réndőrkapitányi kinevezése a BRFK I.
kerületi Rendőrkapitányságán visszavonásra került. A rendőrkapitányi feladatok ellátásával 2022.
szeptember

1-ével

Márton

Zoltán

r.

alezredes

került

megbízatásra,

akit a

rendőrfőkapitány

rendőrkapitányi beosztásra kíván kinevezni.

Márton

Zoltán

r.

alezredes

jelenleg

a

BRFK

I.

kerületi

Rendőrkapitányság

megbízott

rendőrkapitányaként lát el szolgálatot.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 8. § (2) bekezdése szerint a
rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az

illetékességi területen működő települési - Budapesten a fővárosi kerületi - önkormányzatok képviselő
testületének véleményét.

Az Rtv. rendelkezésének megfelelően Márton Zoltán r. alezredes, a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság
megbízott kapitányságvezetője kapitányságvezetői kinevezéséhez a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének támogató véleménye szükséges.

Márton Zoltán r. alezredes rendőrkapitányi kinevezéséhez szükséges képviselő-testületi vélemény
meghozatala a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság zavartalan működésének és folytonos vezetésének
biztosítása érdekében elengedhetetlen, így annak elmaradása a végleges kinevezést hátráltatná,
melynek értelmében a jelen sürgősségi előterjesztés 2022. szeptember 29-ei testületi ülésen történő
tárgyalása feltétlenül szükséges!

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton Zoltán r.
alezredes kinevezésének véleményezéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy rendőrfőkapitánya javaslatára
Márton Zoltán r. alezredes, mint a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányává történő
kinevezésével egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Csoport

Budapest, 2022.

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági társaságainak felügyelő bizottságait érintő
módosítások elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Előterjesztők:

Gulyás Gergely Kristóf

Varga Dániel

1. ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása
kötelező. A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll,
kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három,
legfeljebb hat természetes személy tagból áll.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1) bekezdése
alapján a tagok vagy az alapítók a jogi személyt létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság
létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása
céljából ellenőrizze.
Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető
tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Ptk. 3:25. § (1)
bekezdés c) pontja alapján megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás a visszahívással. Ugyanezen
szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi
személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
Mindezek alapján a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, a
Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft., a Budavári Lakásügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság valamint
az I. Kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívására teszünk javaslatot.

A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése szerint a jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi
személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki
vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy
kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottságra vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályok a Ptk.-ban:
„3:26. § (2) ... Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője."
„3:22. § (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől."
Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján a választás nyilvános ülés, a Képviselő-testület zárt ülést tart az érintett
kérésére.
Az új tagok személye a döntési javaslatban szerepel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati
javaslatok megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.) önkormányzati
határozata a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Kapu Behajtási
Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság
felügyelőbizottságból visszahívja Bayer Boglárkát, Nagyváradi Róbertet, Wehner Kristófot.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Kapu Behajtási
Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság
felügyelőbizottsága tagjának 2022. szeptember 30-tól 5 éves, határozott időtartamra megválasztja

A felügyelőbizottság elnökének megválasztja ...-t.
3. A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a mindenkori képviselői alapdíj összegében, a
felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapdíj 30%-ában állapítja meg azzal, hogy a díjazás
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselői útján
gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről.
II. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.) önkormányzati
határozata az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívásáról és új tagok megválasztásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I. kerületi Házgondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottságból visszahívja
Budai Balázst, Hegyesiné Orsós Évát, Szuromi Benedeket.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I. kerületi Házgondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottsága tagjának 2022.
szeptember 30-tól 5 éves, határozott időtartamra megválasztja..........
A felügyelőbizottság elnökének megválasztja ...-t.
3. A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a mindenkori képviselői alapdíj összegében, a
felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapdíj 30%-ában állapítja meg azzal, hogy a díjazás
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselői útján
gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről.

III. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.) önkormányzati
határozata a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Játszótér
Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli h tagja a gazdasági társaság
felügyelőbizottságból visszahívja Kivágó Pétert, Muhari Patrikot és Czirók Pétert.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Budavári Játszótér
Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság
felügyelőbizottsága tagjának 2022. szeptember 30-tól 5 éves, határozott időtartamra megválasztja

A felügyelőbizottság elnökének megválasztja ...-t.
3. A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a mindenkori képviselői alapdíj összegében, a
felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapdíj 30%-ában állapítja meg azzal, hogy a díjazás
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselői útján
gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről.

IV. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.) önkormányzati
határozata a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági
tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Lakásügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli h tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottságból
visszahívja Büttl Ferencet, Váczy Zoltánt, Gulyás Gergely Kristófot.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Budavári Lakásügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottsága
tagjának 2022. szeptember 30-tól 5 éves, határozott időtartamra megválasztja..........
A felügyelőbizottság elnökének megválasztja ...-t.
3. A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a mindenkori képviselői alapdíj összegében, a
felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapdíj 30%-ában állapítja meg azzal, hogy a díjazás
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselői útján
gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Budapest, 2022. szeptember 21.

BUDAVÁRI

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Jegyző
Törvényességi észrevétel

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági társaságainak felügyelő bizottságait
érintő módosítások elfogadásáról" című
képviselői önálló indítványhoz

Tisztelt Képviselő-testület!
2022. szeptember 21. napján 14 óra 02 perckor Gulyás Gergely Kristóf és Varga Dániel
képviselők „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági társaságainak felügyelő
bizottságait érintő módosítások elfogadása" címmel önálló képviselői indítványt nyújtottak be
(a továbbiakban: Önálló indítvány) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének 2022. szeptember 29-ei ülésére.
Az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. §
(2) bekezdése értelmében „a rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet felvenni,
amelyet az ülés tervezett időpontját megelőző tizedik napon 12 óráig a polgármesternek papír
alapon

vagy elektronikusan benyújtottak".

Ennek határideje 2022. szeptember 19. napján

(hétfőn) 12.00 órakor lejárt.
Az Önálló indítvány 2022. szeptember 21. napján 14 óra 02 perckor került elektronikus úton
benyújtásra a polgármester részére, mely időpontra figyelemmel az Önálló indítvány a 2022.
szeptember 29-ei ülés tekintetében elkésett, és erre figyelemmel az SZMSZ értelmében
nincsen arra mód, hogy a 2022. szeptember 29-ei rendes ülés napirendjére felvételre kerüljön,
tekintettel arra, hogy napirendre történő felvétele a fent hivatkozott jogszabály
rendelkezéseibe ütközik.
Budapest, 2022. szeptember

dr Németh Mónika

jegyző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közalapítványait érintő módosítások elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Előterjesztők:

Gulyás Gergely Kristóf

Varga Dániel

1. ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalapítványok munkájáról, eredményeiről évente egyszer, a beszámolók elfogadásakor kap
tájékoztatást a képviselő-testület, akkor is egy sablonos, általános tájékoztatás történik, miközben
arról értesültünk, hogy például a Népjóléti Közalapítvány az elmúlt bő egy évben nem működött,
üléseket nem tartott, érdemi munkát nem végzett. Ha megnézzük a Közbiztonsági Közalapítvány
bírósági nyilvántartási adatait, akkor még a 2019 előtti kuratóriumi tagok neveivel találkozhatunk, de
a Vároltalmazó Közalapítvány bírósági és az önkormányzat hivatalos honlapján szereplő adatok között
is eltérés van. Az alapító joga és kötelezettsége, hogy a közalapítványok működése a jogszabályoknak
megfeleljen. A hatályos alapító okirat az alapító Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörébe utalja az alapító okirat módosításának, a kuratóriumi-, és felügyelőbizottsági tagok
visszahívásának és kinevezésének jogát.
A közalapítványok szervezeti megújítása, az alapító okirat hatályos jogszabályoknak való
megfeleltetése érdekében
mind
a
közalapítvány alapító okiratát-,
kuratóriumát-,
és
felügyelőbizottságát érintően szükséges az alábbi határozatok meghozatala.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
1.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.) önkormányzati
határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a Kuratórium elnökét, Sziklai Attilát (lakcíme:
) tisztségéből visszahívja, önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.

1.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29) önkormányzati
határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi tagjainak visszahívásáról

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Németh András (lakcíme: ), Angyal
Károly(lakcíme: .) kuratóriumi tagokat tisztségükből visszahívja.
1.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.) önkormányzati
határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének kinevezéséről
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium elnökének határozatlan időtartamra kinevezi, önálló
képviseleti joggal.

1.4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.) önkormányzati
határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kinevezéséről.
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

.................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium tagjának határozatlan időtartamra kinevezi.

11.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány kuratóriumi elnökének
visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a Kuratórium elnökét, Dr. Horváth Czinger
Annamáriát (lakcíme: ) - elfogadva lemondását - tisztségéből visszahívja, önálló képviseleti joga
visszavonásával egyidejűleg.

11.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
visszahívásáról.
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Besmart Dávid (lakcíme: ), Hegyesi Gábor
(lakcíme: .), Tóth Gábor (lakcíme: ), Tamási Dóra Júlia (lakcíme:) kuratóriumi tagokat tisztségükből
visszahívja

11.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.) önkormányzati
határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány kuratóriumi elnökének kinevezéséről
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium elnökének határozatlan időtartamra kinevezi, önálló
képviseleti joggal.

11.4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
kinevezéséről.
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

.................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium tagjának határozatlan időtartamra kinevezi.

III.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnökének

visszahívásáról

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a Kuratórium elnökét, dr. Saly Noémit
(lakcíme: ) tisztségéből visszahívja, önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.
111.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022.
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriumi

(IX. 29.)
tagjainak

visszahívásáról.
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Horváth Orsolya (lakcíme: ), Somogyi Máté
(lakcíme: .) kuratóriumi tagokat tisztségükből visszahívja

111.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnökének
kinevezéséről
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium elnökének határozatlan időtartamra kinevezi, önálló
képviseleti joggal.

111.4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022.
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriumi

(IX. 29.)
tagjainak

kinevezéséről.
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

.................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium tagjának határozatlan időtartamra kinevezi.

IV.1.Budapest
önkormányzati

I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
határozata a Budai Vároltalmazó
Közalapítvány kuratóriumi elnökének

visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a Kuratórium elnökét, Szakál Péter Gergelyt
(lakcíme: ) tisztségéből visszahívja, önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.

IV.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
visszahívásáról Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Patthy Örs (lakcíme: ), dr.
Szántó András (lakcíme: .) kuratóriumi tagokat tisztségükből visszahívja.

IV.3.Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriumi elnökének kinevezéséről
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium elnökének határozatlan időtartamra kinevezi, önálló
képviseleti joggal.

IV. 4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX. 29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kinevezéséről.
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

.................................................

(lakcím:............................................. ) a kuratórium tagjának határozatlan időtartamra kinevezi.

V. 1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány felügyelőbizottság
elnökének visszahívásáról

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét, dr. Szántó
Andrást (lakcíme: .) tisztségéből visszahívja.

V.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány felügyelőbizottság
tagjának visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Ádámosi-Sipos Szilárd (lakcíme: ), Horváth
Klára Orsolya (lakcíme: .) felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.

V.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány felügyelőbizottság
elnökének kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

V. 4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány felügyelőbizottság
tagjainak kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

VI. 1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány felügyelőbizottság
elnökének visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét, Lengyel Szilviát
(lakcíme: .) tisztségéből visszahívja.

VI.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának
visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Fazekas Csilla (lakcíme: .), Csűrös Gergely
József (lakcíme: ) felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.

VI.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének
kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

VI.4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány felügyelőbizottság tagjainak
kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

mai

nappal

..................................................

(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

VII.l. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének
visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét, Sziklai Attilát
(lakcíme: .) tisztségéből visszahívja.

VN.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának
visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Legény Kinga (lakcíme: .), Szőllősy Dániel
(lakcíme: ) felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.

VN.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének
kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
mai
nappal
..................................................
(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

VN.4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány felügyelőbizottság tagjainak
kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
mai
nappal
..................................................
(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

VIII.l. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének
visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét, Dr. Szabó Dóra
Bettinát (lakcíme: .) tisztségéből visszahívja.

VNI.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának
visszahívásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Szemző Áron Gábor (lakcíme: .), Nyáry
Zsigmond (lakcíme: ) felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.

VIII.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének
kinevezéséről
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
mai
nappal
..................................................
(lakcím:............................................. ) a Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.

VNI.4. Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelőbizottság tagjainak

kinevezéséről

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal .............................................
(lakcím:......................................... ) a Közalapítvány felügyelőbizottság tagjának 5 éves, határozott
időtartamra kinevezi.
IX.1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okirata
módosításainak és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány alapító
okiratának valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító
okiratát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az alapítvány
változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

IX.2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány alapító okirata
módosításainak és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány alapító
okiratának valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító
okiratát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az alapítvány
változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

IX.3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány alapító okirata módosításainak
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány alapító okiratának
valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az alapítvány
változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

IX.4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.)
önkormányzati határozata a Budai Vároltalmazó Közalapítvány alapító okirata módosításainak és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásáról
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budai Vároltalmazó Közalapítvány alapító okiratának
valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az alapítvány
változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

Budapest, 2022. szeptember 21.
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BUDAVÁRI

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző
Törvényességi észrevétel

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. szeptember 29. napján tartandó
képviselő-testületi ülésre benyújtott
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közalapítványait érintő módosítások
elfogadása" című
képviselői önálló indítványhoz

Tisztelt Képviselő-testület!
2022. szeptember 21. napján 14 óra 02 perckor Gulyás Gergely Kristóf és Varga Dániel
képviselők „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közalapítványait érintő módosítások
elfogadása" címmel önálló képviselői indítványt nyújtottak be (a továbbiakban: Önálló
indítvány) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.
szeptember 29-ei ülésére.
Az Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. §
(2) bekezdése értelmében „a rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet felvenni,
amelyet az ülés tervezett időpontját megelőző tizedik napon IS óráig a polgármesternek papír
alapon

vagy elektronikusan

benyújtottak".

Ennek határideje 2022. szeptember 19. napján

(hétfőn) 12.00 órakor lejárt.
Az Önálló indítvány 2022. szeptember 21. napján 14 óra 02 perckor került elektronikus úton
benyújtásra a polgármester részére, mely időpontra figyelemmel az Önálló indítvány a 2022.
szeptember 29-ei ülés tekintetében elkésett és erre figyelemmel az SZMSZ értelmében nincsen
arra mód, hogy a 2022. szeptember 29-ei rendes ülés napirendjére felvételre kerüljön,
tekintettel arra, hogy napirendre történő felvétele a fent hivatkozott jogszabály
rendelkezéseibe ütközik.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

1280 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

