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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szeretettel és tisztelettel köszöntötte a Budavári
Önkormányzat megismételt képviselő-testületi ülésén megjelent képviselő-testületet, az önkormányzat
hivatalának, intézményeinek és cégeinek megjelent képviselőit, valamint az I. kerületi lakókat itt a
helyszínen és a képernyők előtt. Külön köszöntötte Márton Zoltán r. alezredes urat, az I. kerületi
Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjét.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes; az ülés kezdetéig Tölcsér Borbála képviselő
asszony jelezte, hogy késve érkezik, illetve Remenyik Ildikó képviselő asszony jelezte, hogy az ülésen
nem tud részt venni. Az ülést megnyitotta.
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.
Ügyrendben megadta a szót Varga Dániel képviselő úrnak.
Varga Dániel, képviselő: indítványozza, hogy október 6., Nemzeti gyásznap alkalmából a képviselő
testület ülését egy perces néma felállással kezdjék, így tisztelegve hőseik emléke előtt.
A képviselő-testület egyperces néma felállással adózott az aradi vértanúk emlékének.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkapták a hivatal részéről a napirendi javaslatot, amiben továbbra
sem szerepelnek azok az előterjesztések, amiket előterjesztő társaival határidőben benyújtott a
képviselő-testület elé. Kérte, hogy egy olyan napirendet osszanak ki, amelyen minden előterjesztés
szerepel, amely határidőben vagy sürgősséggel beérkezett a mai testületi ülésre.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: most következik a napirend megállapítása, a tárgysorozatba
vétel. Van egy meghívó szerinti napirend és van egy tárgysorozati napirend. Azért osztották ki a
képviselőknek, hogy a napirend megállapítása kapcsán segítséget nyújtsanak.
Az ülésre 8 db sürgősségi előterjesztés került benyújtásra, melyek címe: „A BRFK I. kerületi
Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton Zoltán r. alezredes
kinevezésének véleményezése", „Ideiglenes bizottság felállítása", „A Budavári Kapu Behajtási Rendszert
Üzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításának elfogadása", „A Budavári Kapu Behajtási Rendszert
Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti terv módosításának elfogadása", „Javaslatok az energia felhasználás
csökkentésére", „A kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbítása", „A
Lakástörvényben biztosított vételi joggal kapcsolatos tulajdonosi döntés, valamint a 1011 Budapest, Fő
u. 15. I. emelet 2., II. emelet 1. és II. emelet 2. szám alatti lakások értékesítése", valamint „Krízislakás
kirendelése".
Az „Alpolgármesteri megbízás visszavonása" tárgyú előterjesztést az előterjesztők visszavonták.
Kérte, hogy a meghívóban 21. napirendi pontként szereplő előterjesztés az alábbi címmel kerüljön a
napirendben elfogadásra: „Budai Vár várakozási övezetében az autóbusszal történő várakozási
hozzájárulással kapcsolatos döntések jóváhagyásáról"
Jegyzői törvényességi észrevétel került benyújtásra az alábbi előterjesztésekhez: „Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása",
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságainak megválasztása",
„Ideiglenes bizottság felállítása", „A testvérvárosokért felelős tanácsnok megválasztása", „Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati
rendeletének módosítása", valamint „Krízislakás kirendelése". Utóbbi előterjesztéssel kapcsolatosan
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lakásrendelet által biztosított polgármesteri jogkörében a
Marschall Máté képviselő úr által kezdeményezett lakáselhelyezésről döntött, és az elhelyezés
értelmében a GAMESZ részére az értesítést megküldte, így ez az SZMSZ értelmében törlésre kerül.
Jegyzői törvényességi észrevétel került továbbá benyújtásra az alábbi előterjesztésekhez benyújtott
képviselői módosító indítványokhoz: „A Naphegy térségének további forgalomcsillapítási
lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom kiszorításának vizsgálata, tanulmányterv készítése",
valamint a „Csalogány 38 Medical Center Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött adásvételi szerződés
módosítása valamint a szerződéssel kapcsolatos hozzájárulás".
Jegyzői törvényességi észrevétel került továbbá benyújtásra az alábbi határidőn túl beérkezett
képviselői önálló indítványokhoz: „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági társaságainak
felügyelő bizottságait érintő módosítások elfogadása" és „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
közalapítványait érintő módosítások elfogadása".
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: mint ahogyan erről tájékoztatta a tisztelt képviselőtársait, a Budavári
Önkormányzat 2022. október 3-án törvényességi észrevételt kapott a Kormányhivataltól. Mivel több
kérés után sem kapták meg polgármester asszonytól a szövegét, kérte a Kormányhivatalt, hogy küldjék
meg a képviselő-testület számára is. Ez meg is érkezett, és tudomása szerint erről a képviselő
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testületnek napirend előtt szavaznia kell, miután polgármester asszony a törvényességi észrevételben
leírtakat ismertette. Várják tehát az ismertetést, és az erről való szavazást.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: kérdése, hogy a kiosztásra került napirend megegyezik-e azzal, amit
polgármester asszony felsorolt, mert úgy látja, hogy kicsit más sorrendben sorolta fel a sürgősségi
előterjesztéseket, és mintha ebben a listában nem is látná az ideiglenes bizottságokról szóló
előterjesztést. Ha a kettő nem egyezik meg, akkor kérne egy frissített listát.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megegyezik mindazokkal, amiket felsorolt; a sürgősségi
előterjesztéseket 1., 12., 19., 20., 23. és 34. napirendi pontként javasolja megtárgyalásra. Erről a
javaslatról szavaz először a képviselő-testület. Tehát az a kiosztott napirend, amit most megkaptak a
képviselők, megegyezik azzal, amit múlt csütörtökön kiosztottak a tárgysorozatba vételről. Ismertette,
hogy ez a testületi ülés nem új ülés, hanem ugyanaz a testületi ülés, ami múlt csütörtökön volt, és ami
végül határozatképtelenség miatt a mai napra lett halasztva. Nem áll tehát módjukban ahhoz képest új
előterjesztéseket felvenni, mert ugyan arról a testületi ülésről van szó. Ami akkor nem került felvételre,
az most sem kerül felvételre.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: az előbb polgármester asszony mintha felsorolta volna az ideiglenes
bizottság felállításáról szóló előterjesztés. Megkérdezte, hogy ez hányas számú napirendi pont, mert
nem találja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: amit az előbb felolvasott, az nem arról szólt, hogy mi kerül fel
a napirendre, hanem arról, hogy sürgősséggel mi került benyújtásra, tehát ez egy tájékoztatás volt.
Ehhez képest egy következő az, hogy mi kerül napirendre. Amihez jegyzői törvényességi észrevételek
érkeztek, és nem tárgyalhatok, azok nem kerülnek a napirendre, és ebben is felsorolta az ideiglenes
bizottság felállításéról szóló előterjesztést.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: felkéri polgármester asszonyt, hogy ismertesse azt a törvényességi
észrevételt, amit az önkormányzat kapott. Ez megvan minden képviselőtársánál, de véleménye szerint
minden nézőre és minden választópolgárra a kerületben tartozik, mert olyan megállapításokat tett
benne a Kormányhivatal, amely kimondja azt, hogy törvénysértő részeket tartalmaz a jelenlegi SZMSZ.
Kéri továbbá, hogy az ismertetés után, napirend előtt erről szavazzanak is.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, hogy nem érkezett törvényességi észrevétel a
Kormányhivataltól; egy levél érkezett tőlük javaslattal, és minden szempontból a Kormányhivatal
levelének megfelelően fognak eljárni.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: kérte polgármester asszonyt, hogy ismertesse a levél tartalmát.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: erre nincsen módja a polgármesternek és másnak sem.
Egyebekben a Kormányhivatal levelének kérése alapján tájékoztatni fogja a képviselő-testületet a
Kormányhivatal leveléről, és a Kormányhivatal levelének megfelelően fognak eljárni. Idézve: „Kérem,
hogy szíveskedjék tájékoztatni a Képviselő-testületet a javaslattétel tartalmáról azzal, hogy azt a testület
a soron következő ülésen tárgyalja meg és hozzon döntést." Ez fog megtörténni az Egyebekben, és a
Képviselő-testület tagjainak a levél teljes terjedelmében kiosztásra kerül, de most a napirend
elfogadásánál tartanak.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: felhívta polgármester asszony figyelmét, hogy az általa előterjesztett
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napirend „Egyebek" pontot nem tartalmaz, ezért nem tudja, hogy hol akarja majd ismertetni, ha nem
most.
Kérte továbbá, hogy ne kerülgessék azt a témát, miszerint a Kormányhivatal megállapítása alapján
törvénytelenül tartják vissza az időben benyújtott képviselői előterjesztéseket jelen testületi ülésről.
Szeretne ezért ügyrendben javaslatot tenni arra, hogy az időben benyújtott előterjesztések közül az új
Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotását 2. napirendi pontként, a bizottsági tagok
megválasztását 3. napirendi pontként, a tanácsnokok megválasztását 4. napirendi pontként vegyék fel
a testületi ülés tárgyalandó napirendjei közé, illetve javaslatot tesz arra, hogy a költségvetés
módosítását, valamint a polgármester asszony által benyújtott szociális rendelet módosítását ne
vegyék napirendre. Javasolja továbbá, hogy 5. napirendi pontként a képviselők által benyújtott szociális
rendelet módosítását tárgyalják. Javasolja továbbá, hogy a 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 módosítását,
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 módosítását, a Zsinagóga Nonprofit Kft- vei kapcsolatos előterjesztést,
a Budai Vár parkolási övezetében az autóbusszal történő várakozási hozzájárulással kapcsolatos
döntéseket, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálását, valamint a Lakástörvényben biztosított vételi
joggal kapcsolatos tulajdonosi döntést vegyék le napirendről. Kéri továbbá, hogy az ideiglenes
bizottságról szóló előterjesztést vegyék napirendre. Kéri, hogy a fentiekről a képviselő-testület vita
nélkül hozzon döntést.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: nem is állt szándékában vitát engedélyezni, hiszen az SZMSZ
nem teszi lehetővé a napirend előtti vitát. Tájékoztatja képviselő urat, hogy a napirend összeállítása a
polgármester hatásköre, tehát arról, hogy mit vegyenek fel a napirendre, most nem tudnak dönteni, de
azokról a javaslatairól, hogy mit vegyek le a napirendről, szavazni fog a képviselő-testület.
Ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Tímár Gyula, képviselő: elmondta, hogy polgármester asszony nagy tévedésben van, és jegyző asszony
nem hajlandó őt kijavítani. Az összes napirendi pont, ami szeptember 29-én a meghívóban szerepelt,
az most is napirendi pontként szerepel. Ezekből javaslatra csak levenni lehet. Továbbá ha elfogadásra
kerül a bizottsági struktúra megváltoztatása, akkor a szavazás után tehessék le az esküt a jelenlévő
jövendőbeli tagok.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: csatlakozik a Timár Gyula képviselőtársa által elmondottakhoz. A
képviselő-testület eredeti meghívója a mai napig megtalálható az önkormányzat honlapján, amelyben
szerepelnek az adott napirendi pontok, tehát ezek napirendre vételéről nem kell külön dönteni, hanem
polgármester asszonynak kell megindokolnia azt, hogy önhatalmúlag milyen törvényi felhatalmazással
távolította el ezeket az előterjesztéseket a jelen napirendről.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Varga Dániel képviselő úrnak.
Varga Dániel, képviselő: az Mötv-ben a polgármesternek nincs olyan rögzített joga, hogy a képviselők
által határidőben benyújtott javaslatokat egyszerűen lesöpörje az asztalról. Álláspontja szerint jegyző
asszony Alaptörvény-ellenesen akadályozza a képviselők képviselői jogának gyakorlását azzal, hogy
gátolja a tárgyalást a törvényességi kifogásaival. Véleménye szerint a törvényességi kifogások a jegyzőt
védik abban az esetben, amennyiben ezek a kifogások a későbbiekben megállnak, és ő akkor tud azzal
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takarózni hogy jelezte, vélelmezte a jogsértést. Ugyanakkor a Kormányhivatal jelezte, hogy ezek a
kifogások jegyző asszony részéről nem állnak fenn, tehát azt gondolja, hogy nonszensz, ami a testületi
ülés előtt zajlik a napirend elfogadása kapcsán. Kéri polgármester asszonyt, hogy az esküjéhez hűen
tartsa be Magyarország Alaptörvényét.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: mindenképpen így fog tenni; polgármesteri esküjéhez híven a
törvényesség betartását fogja őrizni a testületi ülésen és egyébként az egész önkormányzat
működésében folyamatosan. Ebben segíti a jegyző munkája is, és azt kéri a tisztelt képviselőktől, hogy
ebben legyenek egységesek; a törvényszerű működést mindnyájan garantálják.
dr. Németh Mónika, jegyző: elmondta, nem akadályozza a képviselő-testület munkáját. A feladata az,
hogy ha törvénysértést észlel, akkor azt jelezze. Ezt minden olyan esetben, amikor észleli, jelezni szokta.
Biztosan nem tévedhetetlen, tehát lehet, hogy van olyan, amikor nem veszi észre, de a törvény azt írja
elő, hogy akkor kell jelezni, ha észlelte. Ezt az észlelést tette meg. Tehát nem akadályozza a képviselő
testület munkáját, hanem elvégezte a munkáját; megtette az észlelést, javaslatot tett. A képviselő
testület a munkáját az SZMSZ szerint végzi, és eszerint tett polgármester asszony napirendi javaslatot.
A Kormányhivatal által írt levélben is az szerepel, hogy a napirendi javaslatot a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a napirendi javaslat a képviselők előtt van. A „Kérdések,
interpellációk, közérdekű bejelentések" napirendi ponthoz tartozik az „Egyebek" is.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: a testületi ülés eredeti napirendjét 2022. szeptember 22-én este 22
óra 15 perckor kapták meg. Az ebben a meghívóban szereplő napirendi pontok továbbra is a képviselő
testület előtt vannak. Amit most kiosztottak, az ennek egy olyan eltorzult változata, amiben
polgármester asszony jogalap nélkül, a képviselő-testület szavazása nélkül eltávolított napirendi
pontokat. Kezdeményezi, hogy térjenek vissza az eredeti, első körben kiküldött meghívóban megjelölt
napirendi pontokhoz, és ezekben vezessék át azokat a módosításokat - minden esetben a képviselő
testület jóváhagyásával -, amelyek a végén meg fogják alkotni a mai ülés napirendjét. Ez alapján az
eredetileg kiküldött napirendben a következő változtatásokat javasolja, amiről kéri, hogy a képviselő
testület hozzon döntést. A javaslat a következő: a sürgősségiként beérkezett „A BRFK I. kerületi
Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton Zoltán r. alezredes
kinevezésének véleményezése" tárgyú előterjesztést vegyék fel az eredeti napirendi ponthoz képest 1.
helyre. A 2. helyre kerüljön az új SZMSZ-t megalkotása, javasolja továbbá a 3. napirendi pont, az
alpolgármester visszahívása törlését, mivel azt az előterjesztők visszavonták, így a 3. napirendi pont a
bizottságok megválasztása lesz. 4. napirendi pontként továbbra is megmaradna a tanácsnokok
megválasztása. Szeretné levetetni az 5., 6., 9., 11., 21., illetve 50. napirendi pontokat a mai ülés
napirendjéről, illetve kéri, hogy a sürgősségi napirendi pontok felvételéről külön szavazzanak.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kéri képviselő urat, hogy ne vegye el a hatásköreit.
Polgármesteri hatáskörben van az, hogy mit vesznek napirendre, azonban képviselői indítványra
szavazhatnak egyes napirendi pontok levételéről, tehát amiket képviselő úr levételre javasol, azokról
egyenként szavazni fognak.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak. Egyben felhívta arra a figyelmet,
hogy napirend megállapítása előtt nincsen mód napirendi vitára. A ügyrendi szó kérések ugyanis
kezdenek vitára emlékeztetni. Ezzel kapcsolatban kérni fogja jegyző asszony álláspontját.
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Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: polgármester asszony kiküldött egy meghívót, melyben javaslatot tett
a napirendre, azt alá is írta. 2022. szeptember 22-én, este 22 óra 15 perckor polgármesteri
ellenjegyzéssel javaslatot tett ezekre a napirendi pontokra. Ehhez képest elvenni a képviselő-testület
tud. Polgármester asszony ezt a javaslatot megtette, ez a kiindulópont. Ettől kezdve minden változtatás
a képviselő-testület hatásköre. Kéri, hogy polgármester asszony tartsa be a törvényt, és térjenek vissza
az eredetileg kiküldött napirendhez, az alapján vezessék át azokat a módosításokat, amiket a képviselő
testület meg szeretne tenni, és ehhez a napirendhez felvennék azokat a sürgősségi előterjesztéseket,
amik azóta érkeztek ehhez a napirendhez. Nem tudja, hogy polgármester asszony miről beszél, hiszen
ő javasolta ezt a napirendet.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: képviselő úr óhaja teljesülni fog, be fogja tartani a törvényeket.
Ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Timár Gyula, képviselő: ahogyan az előbb is jelezte, az imént említett időpontban kiküldött napirendi
pontok a halasztott ülésen érvényesek, azok a mai napon a napirendi pontok, ezért ezeket külön már
nem terjesztheti elő sem a polgármester, sem senki más. Ebből a képviselő-testület felvetésre
szavazással törölhet napirendi pontokat. Nem tudja, hogy miért akar polgármester asszony most egy
teljesen másfajta napirendet a képviselő-testület elé terjeszteni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a napirend megállapítása a polgármester javaslatára zajlik a
képviselő-testületi ülés elején. A polgármester javaslata az eredeti meghívóhoz képest egy
tárgysorozatba vételi dokumentum alapján történik. Ugyanezt a tárgysorozatot kapták meg a
képviselők a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésen, hiszen most egy idő hurokban vannak, mert
gyakorlatilag múlt csütörtök van. Természetesen a polgármester a tárgysorozatba vételhez figyelembe
veszi a jegyző törvényességi észrevételeit, sőt éppen azért, mert a törvényekre felesküdött a
polgármester, nem teheti meg, hogy tárgysorozatba vegyen olyan előterjesztést, amivel kapcsolatban
a jegyző jelezte, hogy annak a tárgyalása jogszabálysértő volna. Nem áll módjában törvénytelen dolgot
napirendre venni, mert ha a jegyző azt mondja, hogy törvénytelen, akkor az törvénytelen. És annak
alapján tudnak dönteni a tárgysorozatba vételről.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte jegyző asszonyt, hogy amikor az eredeti napirend
kiküldésre került, akkor valaki meghamisította-e polgármester asszony aláírását vagy pedig
polgármester asszony írta alá. Ha nem, akkor a kérdése az, hogy polgármester asszony kényszer vagy
fenyegetés hatása alatt állt-e, tehát szabad akaratból írta-e alá ezt a napirendet, vagy pedig történt
valami mögöttes bűncselekmény, ami miatt ez a napirend érvényét fogja veszíteni. Ha ilyen nem
történt, akkor továbbra is azt javasolja, hogy térjenek vissza ahhoz a normalitáshoz, ahhoz a
törvényességhez, ami alapján polgármester asszony kiküldte az eredeti meghívót. Javasolja, hogy az
abban a meghívóban foglaltakhoz érkezzenek be polgármester asszony módosító is, érkezzenek be a
hivatali módosítók a sürgősség alapján, és érkezzenek be a képviselő-testületi módosítók is, és ezekről
döntsön a képviselő-testület. Nem tudja, hogy miért olyan nehéz polgármester asszonynak
megszavaztatni ezeket a módosításokat a saját képviselő-testületével, amely testület demokratikusan
került megválasztásra. Polgármester asszony az egyes képviselők demokratikus jogait próbálja most
korlátozni teljes mértékben jogalap nélkül.
dr. Németh Mónika, jegyző: ez két olyan kérdés, amire csak az érintett tud válaszolni; ő tud nyilatkozni
arról, hogy a saját aláírása van-e rajta, és arról is az érintett tud nyilatkozni, hogy kényszer vagy
fenyegetés alatt írta-e alá.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Csobánczy Gábor alpolgármester
úrnak.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: kérdése, hogy a szeptember 22-én kiküldött napirendből hogyan
alakult ki ez a mai napirend, és ha megkapják a választ, akkor kéri, hogy ismertessék ennek a
jogszerűségét.
dr. Németh Mónika, jegyző: lényeges különbség van meghívó és a napirendi tárgysorozat között. Azért
van a kettő között különbség, mert amikor a meghívó elkészül, akkor azok kerülnek rá, amiről tudják,
hogy kiküldésre kerül, tehát a javasolt napirendi pontokat és az ahhoz tartozó írásos anyagokat
tartalmazza. A testületi ülésig történnek változások, amelyek átvezetésre és kiosztásra kerülnek a
képviselő-testület részére. A meghívó egy javaslat arra, hogy az ülésen milyen napirendi pontokat kell
tárgyalni. Véleménye szerint még soha nem volt olyan, hogy változtatás nélkül, a meghívó szerint
tárgyaltak; mindig történt változtatás: sorrendcsere, felvétel, visszavonás és azzal alakult ki a
tárgysorozat.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ez így van, de ezek is javaslatként érkeztek a képviselő-testület elé, és
eddig is külön szavaztak azokról a módosítókról, amiket a hivatal, illetve polgármester asszony az
eredeti napirendhez képest tett, majd utána szavaztak az egész napirendről. Tehát most is ennek
kellene történnie; van egy eredeti napirend, melyhez polgármester asszony benyújtott javaslatokat,
melyről szavazni kellene. Ha ezt nem szavazzák meg, akkor visszatérnek az eredeti napirendhez,
amihez tud a képviselő-testület is módosítókat benyújtani, illetve a hivatal a sürgősségi tárgyalási
sorrendet is be tudja nyújtani. Erről is szavazni fognak, és így fog kialakulni egy napirend. Jelenleg nincs
napirendjük; jelenleg napirendi javaslataik vannak, mert a képviselő-testület nem fogadta el a
napirendet.
Volt tehát egy eredeti javaslat, amit polgármester asszony 2022. szeptember 22-én kiküldött, melyen
rajta van az aláírása, ami azt jelenti a számára, hogy polgármester asszony ezt saját akaratból, a
döntésének súlyával a képviselő-testület elé küldött. Ha szavazni fognak erről a módosításról, és ezt a
módosítást nem fogadják el, akkor a jogértelmezése szerint visszatérnek az eredeti javaslathoz. Kéri
jegyző asszonyt, hogy erősítse meg, hogy ez így van-e. További kérdése, hogy van-e a jegyzőnek
törvényesen olyan hatásköre, ami alapján levetet kötelező jelleggel napirendi pontokat a képviselő
testületi ülés napirendjéről. Ha nincs, akkor kell-e szavazni minden egyes olyan előterjesztésről, amely
a képviselő-testület elé határidőben beérkezett, a képviselő-testületi ülés eredeti napirendjének része
volt, és ezt a hivatal vagy a polgármester le kívánja venni a képviselő-testület napirendjéről.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Csobánczy Gábor alpolgármester
úrnak.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: a szeptember 22-én kiküldött napirendek és e között polgármester
asszony nem terjesztett elő napirendi pontokat. Eddig is volt ez így, de eddig mindig szavaztak róla.
Nem érti, hogy most miért nem kell róla szavazni. Eddig mindig kaptak egy meghívót - amiben bár
valóban az szerepel, hogy javaslat, de az volt a napirend. Ezt tudták módosítani pro és kontra, de a
testület. Kérdése, hogy akkor hogyan lehet az, hogy a szeptember 22-én kiküldött és a most kiosztott
eltéréseket mutat.
dr. Németh Mónika, jegyző: Gulyás képviselő úr kérdéseire válaszolva elmondta, jómaga nem vetet le
előterjesztéseket, hanem jegyzői észrevételt tett. A jegyzőnek nincs ilyen jogköre, nem terjeszt be
napirendet, hanem törvényességi észrevételt küldött ki.
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A szeptember 22-én kiküldött javaslat egy meghívó. A napirendről szavazni kell, Ha a polgármester által
beterjesztett javaslatot nem fogadja el a képviselő-testület, az nem jelenti azt, hogy a meghívót fogadta
el, mert az nem beterjesztett tárgysorozat.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: eddig az volt a gyakorlat, hogy polgármester asszony javaslatáról
külön szavaz a képviselő-testület. Ezt vagy elfogadhatták vagy nem. Ha nem fogadták volna el, akkor
bizonyára valamihez visszatértek volna. Jelenleg is ott tartanak, hogy valamihez képest polgármester
asszony tett egy módosító javaslatot, tehát logikusan gondolkozva, ha nem fogadják el a módosító
javaslatot, akkor valamihez visszatérnek. Kérdés, hogy mi lesz ez a kezdőpont, amihez visszatérnek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a tárgysorozat a kezdőpont, amihez visszatérnek. Szeretné
tisztázni, hogy két különböző dologról beszélnek. A képviselői indítványok, és a polgármesteri
indítványok, miszerint valamit levegyenek a napirendről vagy arra felvegyenek, arról szólnak, hogy az
adott javaslat témája vagy tárgya szerint azt gondolják-e, hogy erről szeretnének beszélni és döntéseket
hozni. A másik része a törvényességi észrevétel, amit a jegyző tesz - amely független az adott napirendi
pont tartalmától vagy témájától -, az arra irányul, hogy annak a megtárgyalása és esetleges szavazása
esetén törvénysértést követne el a képviselő-testület, mert maga az előterjesztés - témától függetlenül
- törvénysértő. Nem arról van tehát szó, hogy valaki valamit szeretne vagy nem szeretne tárgyalni,
hanem arról, hogy a jogszabály értelmében a törvénysértőnek talált előterjesztést a napirendről törölni
kell. Ezt írja elő a jogszabály. Jómaga ennek a jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, amikor a
tárgysorozatba vételre azok az előterjesztések, amelyek jogszabálysértőek, törvénysértőek nem
kerülnek fel. A képviselő-testületet nem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy egy törvénytelen
előterjesztésről tárgyaljon, és esetleg egy törvénytelen előterjesztést megszavazzon, mert ezzel az I.
kerületet, a Budavári Önkormányzatot a képviselő-testület jogsértő helyzetbe hozná. Azért van a
jegyző, a törvényesség őre egy képviselő-testület mellett a Polgármesteri Hivatalban, hogy arra
vigyázzon, hogy a képviselő-testület ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy törvénytelen dolgokat tesz vagy
törvénytelen előterjesztéseket tárgyal. A tárgysorozatba felkerültek azok a napirendek, amelyek
törvényesen tárgyalhatok. Most arról kell szavazni, hogy azokról a sürgősségi előterjesztésekről,
amelyek a meghívó kiküldésekor még kerültek megküldésre, tárgyaljanak-e. Szavaz róla a képviselő
testület, hogy akar-e róla tárgyalni vagy sem. Előzetesen ezeket is törvényességi vizsgálat alá vette a
jegyző, és ezeket nem találta törvénytelennek, ezért tudnak arról szavazni, hogy felveszik-e. Lehet olyan
képviselői javaslat, hogy valamit, ami előzetesen ki lett küldve, és egyébként törvényes, a képviselő
testület mégse tárgyaljon, mert az adott képviselő azt nem tartja elég fontosnak. Ha ezt a képviselő
testület támogatja, akkor természetesen nem tárgyalnak róla, hiszen erre joga van a képviselő
testületnek. Amire nincsen joga a képviselő-testületnek - és egyébként a polgármesternek sem -, hogy
törvénytelen előterjesztéseket tárgyalásra bocsásson.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: jegyző asszonyhoz két kérdése lenne. A Kormányhivatal álláspontja
alapján - amit polgármester asszony sajnálatos módon nem volt hajlandó ismertetni a képviselő
testülettel -jogi álláspontja szerint kell-e tárgyalni ma az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, és ezt
kimondta-e a Kormányhivatal.
Ajegyző törvényességi észrevételeinek mindegyikére érkezett előterjesztői módosító indítvány, melyek
a törvényességi észrevételt korrigálták. Ezzel kapcsolatban a legtöbb előterjesztésre nem kaptak újabb
törvényességi észrevételt, illetve tudtával minden egyes törvényességi észrevételt megtárgyaltak.
Minden egyes törvényességi észrevételre reagáltak az előterjesztők, módosították a jegyző
iránymutatása alapján, így polgármester asszony vagy nem tájékozódott eléggé hivatalból vagy nem
olvasta el ezeket a módosítókat, vagy nem tudja, hogy milyen gondolatiság alapján állítja azt, hogy ezek
jogszabály- vagy törvénysértő előterjesztések. Az előterjesztők jegyző asszony észrevételeire egytőlegyig reagáltak. Várják, hogy mi alapján tartja polgármester asszony továbbra is törvénytelennek ezeket
az előterjesztéseket.
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dr. Németh Mónika, jegyző: emlékei szerinte múlt heti testületi ülést megelőzően kiment törvényességi
észrevételekre érkeztek javaslatok, melyekre az elmúlt egy héten belül küldött ki észrevételeket. A mai
napon két észrevételre tett válasz érkezett; az SZMSZ-re és szociális rendeletre. Szeretné jelezni, hogy
ezek a testületi ülés kezdetét megelőzően egy órán belül történtek. Az SZMSZ-t áttekintette, mely
kapcsán két pontban továbbra sem tudja visszavonni az észrevételét, illetve van olyan része, amihez
még mindig lenne szövegszerű javaslata, mert a szövegszerű javaslata nem került átvezetésre a
rendeletén; a jogalkotási törvény szerinti részek nem kerültek beemelésre. De ez lenne a legkevesebb,
mert véleménye szerint ez megvitatható lenne. A szociális rendeletet is megvizsgálta - melyre sajnos
nem volt már annyi idő -, mely a személyi hatályt érintően véleménye szerint nem került módosításra.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, attól, hogy ügyrendi
gombot nyomnak a jelentkezési eszközön, még egy megszólalás nem válik automatikusan ügyrendivé.
Az ügyrendi megszólalásnak megvannak a maga feltételei. Határozottan úgy érzi, hogy Gulyás képviselő
úr jogértelmezési vitába próbál bonyolódni jegyző asszonnyal.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: az ülés levezetéséhez szervesen kapcsolódó kérdés az, hogy
polgármester asszony mit enged és mit nem az ülés napirendjére venni és milyen alapon. Jelen esetben
jegyző asszony jelezte azt, hogy a törvényességi észrevételeire érkeztek válaszok, csak nem volt ideje
őket tanulmányozni. Javasolja ezért, hogy rendeljenek el annyi szünetet, ami jegyző asszonynak
szükséges ahhoz, hogy áttanulmányozza a beérkezett észrevételek, és ismertessen egy jogi
álláspontot, ami alapján polgármester asszony el tudja dönteni, hogy tárgyalható vagy sem az
előterjesztés.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: egyrészt jelezte, hogy képviselő úr nem kapott szót, hanem
bekiabált. Felhívta a figyelmét arra, hogy az ilyen rendbontást levezető elnökként nem köteles tolerálni,
és nem is fogja tolerálni. Az itt lévő emberek dolgozni szeretnének, és nem balhézni.
Természetesen meg fogja kérdezni jegyző asszonyt arról, hogy elrendeljen-e szünetet a beérkezett
módosítás tanulmányzására, ugyanakkor hallhatta képviselő úr azt is, hogy jegyző asszony fenntartja a
törvényességi észrevételét.
Ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Timár Gyula, képviselő: szeretné, ha haladnának a munkával. Az imént polgármester asszony is
elmondta, hogy ez egy múlt hétről elnapolt ülés. Az akkori napirendi pontokhoz hozzátenni, elvenni
nem szabad, tehát azok élnek most. Ez a kiinduló alap. Sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincs
joga a napirendi pontokat levenni. Tehetnek javaslatot vagy törvényességi észrevételt; van annyira bölcs
a képviselő-testület, hogy eldönti, hogy az észrevételek alapján napirendre veszi-e az adott témát vagy
sem.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: a jelenleg hatályos SZMSZ 38. § (2) bekezdésében az szerepel, hogy
rendelet elfogadására irányuló előterjesztés esetén a jegyző gondoskodik arról, hogy a rendelet
tervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek.
Laikusán és jószándékúan megkérdezte, hogy most a napirenden azért vitáznak-e, mert voltak
törvényességi észrevételek. Ha egy jegyző törvényességi észrevételt tesz egy rendelettel kapcsolatban,
akkor nem kellett volna-e ezeket a rendelet-tervezeteket úgy beterjeszteni a Jegyzői Iroda részéről,
hogy azok megfeleljenek a jogszabálynak, és így megszűnjenek ezek a törvényességi észrevételek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
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Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte jegyző asszonyt, hogy a Kormányhivatal írásban
megküldött álláspontja alapján kell-e vagy nem kell tárgyalni a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Kéri, hogy válaszát a levélből idézett résszel támassza alá.
dr. Németh Mónika, jegyző: egyetlen levél érkezett a Kormányhivataltól, ami az önkormányzatnak és
polgármester asszonynak van címezve, ami egy javaslat, és szerepel benne alábbi: „Kérem, hogy a fenti
jogszabályhelyek által előírtakra figyelemmel szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet a
javaslattétel tartalmáról azzal, hogy a testület soron következő ülésén tárgyalja meg, és hozzon
döntést." A mai nem következő ülés, hanem elnapolt ülés, és az elnapolt ülésre az SZMSZ szerint nem
tudnak felvenni új napirendi pontot, mert azokat a napirendi pontokat kell megtárgyalni, aminek a múlt
héten meg kellett volna, hogy történnie. A soron következő ülésre a levélben megfogalmazottakra
készül egy előterjesztés, és az előterjesztés eredményeként a képviselő-testület döntést hozhat, hogy
elfogadja-e a javaslatban foglaltakat vagy sem. A mai ülésre ezt a témát az SZMSZ szerint nem tudják
behozni. Van egy élő SZMSZ, ami meghatározza a testület működését, és annak 22. §-a alapján lehet a
napirenddel kapcsolatban döntéseket hozni. Megjegyezte, hogy sem a múltkor, sem most nem jutottak
el a döntéshozatalig, hiszen a múlt ülésen nem fogadtak el napirendet. Most ugyanott tartanak; a
napirend elfogadásánál.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte jegyző asszonyt, hogy egy nem létező napirendhez
hogyan lehet hozzáadni vagy abból elvenni. Ha nem volt napirendje a folytatandó képviselő-testületi
ülésnek, akkor mi alapján mondja most azt jegyző asszony, hogy hozzáadnak a napirendhez vagy abból
elvesznek. Az szerepel benne - ha helyes az, amit jegyző asszony felolvasott -, hogy a soron következő
testületi ülésen. Nincs arról szó, hogy soron következő rendes testületi ülésen, soron következő
rendkívüli ülésen vagy soron következő folytatólagos testületi ülésen.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a soron következő ülés a magyar nyelv szabályai szerint azt
jelenti, hogy a következő. Nem azt, ami van, hanem a következőt. Ez a testületi ülés jogilag nem ma van,
hanem múlt csütörtökön, csak mivel hazamentek képviselő úrék, ezért nem volt határozatképes, így
elhalasztották a mai napra. A Kormányhivatal levele ezt követően érkezett, és azt mondja, hogy a soron
következő ülésen. Ez nem a soron következő ülés, hanem ez az a korábbi ülés. A soron következő ülés
egy következő ülés. Amíg ezt az ülést nem zárják le, nem tárgyalják végig, addig nincs soron következő
ülés. Lesz soron következő ülés, hiszen nyilvánvalóan a képviselők is azt gondolják, hogy mindezek a
napirendi pontok, amikről most tárgyalni kellene, az I. kerületben élők javát szolgálják, és fontos lenne,
hogy megszavazzák azokat. Például a Bursa Hungarica ösztöndíj határideje le fog járni, ha nem
szavazzák meg, és akkor nem lesz ösztöndíja a fiataloknak. A soron következő testületi ülésre a
Kormányhivatal kérése alapján természetesen a polgármester be fogja terjeszteni a megfelelő
napirendi pontot, a képviselő-testület pedig javaslatot tehet a levételre, és akkor nem fogják tárgyalni,
de a polgármester beterjesztése alapján tárgyalhatja a testület.
Ügyrendben megadta a szót Csobánczy Gábor alpolgármester úrnak.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: úgy gondolja, hogy ami itt folyik, az nem a lakosságnak az érdekeit
szolgálja. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogyan lehet ezt az ülést lezárni, és leghamarabb a soron
következő ülést realizálni, amire napirendet lehet szavazni.
dr. Németh Mónika, jegyző: visszatérve Gulyás képviselő úr kérdésére, a meghívó a polgármester
javaslata, mely kiküldésre került. Az előző ülésen nem jutottak el az elfogadásig. Mielőtt polgármester
asszony elkezdte ismertetni a tárgysorozati javaslatát, képviselő úr szünetet kért. Most tehát ott
tartanak, hogy a polgármester a meghívót kiküldte, és beterjeszt egy tárgysorozatot, amiről elméletileg
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vita nélkül dönt a képviselő-testület, de nyilvánvalóan felmerülhetnek olyan kérdések, amit a képviselő
testületnek tisztáznia kell annak elfogadásakor. Az SZMSZ pontosan rögzíti, hogy mit lehet tenni:
javaslatot lehet tenni törlésre és napirendi pont cserére. Azt is tartalmazza az SZMSZ - amivel
kapcsolatban érkezett egy javaslat a Kormányhivataltól -, hogy ha a jegyző törvényességi észrevételt
tesz, a napirendet törölni kell. Az adott szakasz nem azt jelenti, hogy a jegyző akadályozza meg. Az ún.
tárgysorozat beterjesztésére pedig a polgármester jogosult. Ennek nyilvánvalóan alapja a meghívó, de
az azóta történt változásokat vezetik át a tárgysorozaton.
Csobánczy alpolgármester úrnak elmondta; amíg a jelenlegi, tehát a szeptember 29-i ülés nem zárul
le, addig ezt az ülést elnapolni tudják. Amíg elnapolt ülés van, addig nincs soron következő. El kell
fogadni egy tárgysorozatot, és meg kell tárgyalni a napirendi pontokat.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: elnézést kér, ha nem polgármester asszony laikus jogértelmezését
fogja szakvéleményként tekintendőnek venni. Elhangzott, hogy az elmúlt testületi ülést folytatják,
amelyen nem volt még javaslattétel a napirendre erre vonatkozóan. Hajói értelmezi a Kormányhivatal
levelét, mivel az a javaslattétel még nem történt meg, ezért a törvényesség szempontjából
polgármester asszonynak módjában áll törvényesen megfelelni ennek a felhívásnak ezen a
folytatólagos testületi ülésen, így elkerülik, hogy polgármester asszony törvénysértést kövessen el. Arról
folyik tehát a vita, hogy polgármester asszony törvényesen fogja-e levezetni ezt az ülést vagy
törvénytelenül. Szerepel az állásfoglalásban, hogy polgármester asszonynak nincs joga ahhoz, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve a többi képviselői előterjesztést önhatalmúlag levegye a
napirendről. Mivel nem történt a napirendre vonatkozóan javaslat sem polgármester asszony részéről,
ezért felkéri arra polgármester asszonyt, hogy ne tegyen olyan lépést, hogy az érintett előterjesztéseket
nem javasolja a napirend részeként, mert azzal törvénysértő állapotot idéz elő.
dr. Németh Mónika, jegyző: az SZMSZ szerint elnapolásra két esetben kerülhet sor; vagy eleve
határozatképtelen a testületi ülés vagy ülés közben válik határozatképtelenné. A múlt héten ülés
közben lett határozatképtelen, mert polgármester asszony az ülést megnyitotta, és utána kért
képviselő úr szünetet. Ennek a szabályait alkalmazva az SZMSZ szerint legfeljebb 30 percre szünetet
lehet elrendelni. Képviselő úr már nem volt jelen; polgármester asszony kb. 15 perc szünetet rendelt
el, és utána jelentette be, hogy elnapolja az ülést. Tehát jelenleg egy elnapolt ülésen ülnek. A képviselő
testület által megalkotott SZMSZ szerint az elnapolt ülés napirendjéhez nem lehet módosítást
benyújtani. A napirendre a polgármester tesz javaslatot, melyet a meghívóban megtett, és most oda
fognak visszatérni, hogy megteszi a javaslatát.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az elnapolt ülés azt jelenti, hogy az nem a következő ülés, tehát
a Kormányhivatal levelében írtaknak maradéktalanul eleget fognak tenni a következő testületi ülésen.
Ügyrendben megadta a szót Varga Dániel képviselő úrnak.
Varga Dániel, képviselő: az SZMSZ 23. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A kiküldött
meghívóban előzetesen javasolt napirendi pontot az előterjesztő a napirendi pont tárgyalásának a
végszavazásáig visszavonhatja." Itt szerepel, hogy megtörtént a napirend javaslata. Jómaga előterjesztő
számos javaslatban; javaslatot vissza nem vont az alpolgármesteri visszahívást kivéve, így törvénysértő
az, amit jelenleg polgármester asszony és jegyző asszony képvisel, és ellenkezik az SZMSZ-szel.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
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Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: azt jegyző asszony is elismerte, hogy az elmúlt képviselő-testületi
ülésen polgármester asszony nem tette meg a javaslatot. Van most egy jogi állásfoglalásuk, amely
kimondja, hogy ha olyan javaslatot tesz meg, amely nem tartalmazza a képviselői előterjesztéseket, az
törvénysértő állapotot fog eredményezni. Tehát jegyző asszony most hagyja polgármester asszonyt,
hogy egy olyan javaslatot tegyen, amely törvénysértést fog eredményezni, amit már megállapított
egyébként a Kormányhivatal. Kérdése, hogy valóban az lesz-e a mai ülés menetrendje, hogy a
előterjesztői jogokat mondvacsinált törvényességi észrevételekkel korlátozni foga, polgármester
asszonynak pedig, aki törvénysértést akar végrehajtani, megengedi, hogy törvényt sértsen az ülésen.
dr. Németh Mónika, jegyző: a Kormányhivatal levele javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra, hogy a
jelenleg hatályos SZMSZ egy pontját vizsgálja felül. Nem törvényességi észrevétel, hanem egy javaslat
szerepel benne. Nem arról vitáznak ugyanis, hogy a jegyzőnek milyen jogai vannak, mert a jegyzőnek
nincsenek ebben jogai, csak az, hogy megfogalmazza az észrevételt. A képviselő-testület fogalmazta
meg a 22. § (5) bekezdésben azt, hogy törölni kell. És valóban felülvizsgálandó, hogy ez a szabály
jogszerű-e. Az SZMSZ-t három éve alkották meg, tehát úgy gondolja, hogy mindnyájan bízhatnak benne,
hogy ha eddig nem érkezett rá törvényességi észrevétel, akkor a Kormányhivatal elvégezte a feladatát.
Hiszen csak most érkezett ez a jelzés. Megjegyezte, most annak a pontnak az alkalmazásáról
vitatkoznak, amit a soron következő ülésén fog a testület megtárgyalni, hiszen megtárgyalni ezt az
észrevételt csak napirendi pont keretében tudja. Egyéb mód a tárgyalásra jelenleg nincs. A képviselő
testület napirendi pontokat tárgyal, ami vagy rendeletalkotás vagy határozathozatal, illetve napirendi
pont a képviselői kérdés, interpelláció is. Tehát ez a javaslat nem tartalmaz felszólítást; azt mondja ki,
hogy a képviselő-testület vizsgálja meg az SZMSZ ezen rendelkezését. Ha egyetért azzal, amit a
Kormányhivatal megfogalmazott, akkor ezt a rendelkezést módosítja, vagy ha új rendeletet alkot, akkor
nem ezt helyezi el benne. Ahhoz is joga van a képviselő-testületnek, hogy a javaslatra azt mondja, nem
ért egyet a Kormányhivatallal, és majd meglátja, hogy a Kormányhivatal erre vonatkozóan milyen
lépéseket tesz meg törvényességi felügyeleti jogkörében. Készül egy előterjesztés, amiben kifejtésre
kerül egy vélemény, és arról tud majd döntést hozni a testület. Jelenleg még nem tartanak itt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Csobánczy Gábor alpolgármester
úrnak.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: javasolja, hogy ma két napirendet tárgyaljanak: a BRFK I. kerület
Rendőrkapitányságról szóló napirendet, illetve az Egyebeket. Kéri, hogy zárják le ezt az ülést, és a lehető
leghamarabb hívják össze a következőt, amelyen érdemben tudnak dolgozni.
A polgármester 20 perc szünetet rendelt ei
SZÜNET UTÁN:

Tölcsér Borbála képviselő megérkezett az ülésterembe, ezáltal a képviselő-testület létszáma 14 főre
növekedett.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Dr. Kun János képviselő úrnak.
Dr. Kun lános. képviselő: alpolgármester úr javaslatához kapcsolódóan kéri, hogy a Bursa Hungaricára
vonatkozó előterjesztést is feltétlenül tárgyalják meg.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Csobánczy Gábor alpolgármester

úrnak.
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Csobánczy Gábor, alpolgármester: elmondta, hogy előző javaslatát az alábbiak szerint kívánja
módosítani. Javasolja, hogy az ülésen kiosztott javaslat alapján az alábbi pontokat tárgyalják meg: 1.,
2., 27., 28., 29., 31., 32., 44., 45., majd zárt ülésben az 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63.,
64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72. napirendi pontokat.
Kéri polgármester asszonyt, hogy a javaslatot fogadja be, és a képviselő-testületet, hogy szavazza meg
a napirendet. A többi pontot törlésre javasolja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: egyértelműsítve alpolgármester úr javaslatát, 1. napirendi
javaslata a Rendőrkapitányságra vonatkozó sürgősségi előterjesztés, melynek napirendre vételéről
szavazni fognak. A 2. napirendi pont lenne a Bursa Hungarica pályázat megtárgyalása, ami szerepel a
tárgysorozatban. Levetetné napirendről a költségvetési rendelet módosítását, illetve a KATA-károsultak
és a rezsi károsultak megsegítését célzó szociális rendelet módosítást, amiben 20 000 Ft támogatást
tudnának adni a téli fűtés számlához. Levetetné azt a két napirendi pontot, ami a fővárosi parkolási
rendelettel való jogharmonizációt teremti meg a Várba érkező turistabuszok rendszerszintű
fogadására, továbbá a 8. számmal tárgysorozatba vett Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság létrehozását, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra
fejlesztését, valamint az intézményvezető kinevezését. Levetetni javasolja a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a lakástörvényben biztosított vételi joggal
kapcsolatos tulajdonosi döntést, amelyben a Fő utca 15. szám alatti három lakás eladásáról volna szó
a lakástörvénnyel összhangban - melyek vételi jogosultságok. További levetetni javasolja az
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítását, amely kimenekítene egy önkormányzati
üzlethelyiséget, egy volt orvosi rendelőt, amit így nem tudna magához ragadni a Kormány az
egészségügyi intézmények átvételével kapcsolatban. Levetetni javasolja a Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, ami a már négy hónapja kinevezett ügyvezetőnek
az átvezetéséről szól. Levetetni javasolja az Egyesített Bölcsőde és az Óvodák tavalyi évi
tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalásét, valamint a Polgármesteri Hivatal tavalyi évi
beszámolójának a megtárgyalását. Levetetni javasolja a térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztéseiről
szóló előterjesztést, amely a kerület közbiztonságáról szólna. Levetetni javasolja a Budavári Kapu Kfthez tartozó két előterjesztést, amely biztosítaná a fedezetet a cég működéséhez a meghosszabbodott
díjfizető időszakkal történő munkaköri átcsoportosítások kapcsán. Ugyanígy levetetni javasolja az
autóbusszal történő várakozási hozzájárulással kapcsolatos döntéseket. Levetetni javasolja a Naphegy
térségének forgalomcsillapítására vonatkozó javaslatot, valamint az energiafelhasználás
csökkentéséről szóló javaslatot, amely a megnövekedett energiaárakkal kapcsolatos önkormányzati
döntésekről szólna, arról hogyan kívánnak takarékoskodni. Levetetni javasolja a Budavári Adventi és
Karácsonyi Vásár megszervezéséről és lebonyolításáról szóló pályázati kiírást. Ezek szerint veszélybe
kerül, hogy lesz-e egyáltalán adventi vásár. Levetetni javasolja a Budavári Óvodákban sajátos nevelési
igényű gyerekek többlet támogatását a Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő megállapodás
alapján. Levetetni javasolja a Tibetet Segítő Társaság támogatási kérelmét, az üres lakások bérleti
jogának elnyerésére szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok kiírásának ütemezéséről szóló
javaslatot, a kilakoltatási moratórium időtartalmának önkéntes meghosszabbítására vonatkozó
javaslatot, amely értelmében a kerület is védené a kilakoltatás előtt álló kerületi lakókat. Levetetni
javasolja továbbá az elővásárlási jogról való döntést az Attila út 15., az Attila út 133., a Döbrentei utca
2-4., a Döbrentei utca 10., a Fő utca 7., a Fő utca 11-13., a Mészáros utca 15-17. és a Pauler utca 16.
számok vonatkozásában. Levetetni javasolja a Batthyány utca 2. szám alatti Társasház osztatlan közös
tulajdonában álló padlásterének értékesítéséről szóló javaslatot, a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, a Várnegyed újság nyomdai szolgáltatások tárgyú
vállalkozási szerződés módosításának támogatására és szükséges fedezet biztosítására irányuló
napirendet. Levetetni javasolja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri közterület-használati
kérelmének elbírálását, születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat miatti
fellebbezést. Levetetni javasolja a Csalogány 38 Medical Center szerződés módosításáról szóló
előterjesztést, valamint a szociális lakás pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést, vagyis nem
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döntenek ma a javaslat értelmében arról, hogy a szociális lakás pályázatnak kik lesznek a győztesei, és
kik költözhetnek be a szociális lakásokba.
Megkérdezte, hogy jól értelmezi-e a javaslatot.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: igen, jól értelmezi polgármester asszony. Kérte, hogy azt is
ismertesse, hogy miket támogatnak, és mikről fognak dönteni.
Személyesen is kezdeményezni fogja, hogy a soron következő rendkívüli, lehetőleg jövő héten tartandó
ülésen ezek a napirendi pontok megtárgyalása kerüljenek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Molnárka Gábor Zoltán képviselő
úrnak.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: megköszönte alpolgármester úr részletes tájékoztatását. Fontosnak
tartja javasolni, hogy a szociális lakás pályázatokról szóló előterjesztést tárgyalják meg a mai ülésen.
Nagyon sokan várnak arra, hogy döntés szülessen az ügyben. Úgy véli, hogy ez nem egy olyan téma,
aminek bármilyen politikai vonatkozása lenne, ugyanakkor egy hét is sokat számíthat az ő esetükben.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: egyetért képviselő úr javaslatával.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megjegyezte, jó látni, hogy polgármester asszony tud olvasni, és ezek
szerint tudja értelmezni azt is, hogy a Kormányhivatal mit küldött ma a képviselő-testület számára.
Sajnálja, hogy nem tudják ezt az ülést a polgármester miatt törvényes keretek között levezetni.
Jegyző asszonynak jelezte; a korábban előterjesztett napirendi módosításait visszavonja, és javasolja,
hogy alpolgármester úr javaslatai alapján tárgyaljanak tovább.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elsőként az alpolgármester úr által előterjesztett levételekről
egyben szavaznának, de külön döntenének az eredeti meghívó szerinti 51. napirendi pontról, amely az
üres lakások szociális alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról szól.
Jegyző asszony jelezte, hogy egyben kell szavazni az alpolgármester úr által javasolt összes levételre
javasolt előterjesztésről. Megkérdezte alpolgármester urat, hogy Molnárka képviselő úr javaslatát nem
akarja-e befogadni.
Csobánczy Gábor, alpolgármester: a következő, rendkívüli testületi ülésen szeretne erről döntést hozni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: mivel alpolgármester úr nem fogadta be képviselő úr javaslatát,
ezért egyben szavaznak az összes javasolt előterjesztés levételéről. Ha a levételről döntenek, akkor a
képviselő úr által javasolt témát nem tudják visszavenni, ami őszintén sajnál.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az „A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság
rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton Zoltán r. alezredes kinevezésének
véleményezése" tárgyú sürgősségi előterjesztés napirendre vételét 1. napirendi pontként.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
286/2022. [X. 6.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
október 6-i ülésének napirendjére felveszi az „A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság
rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton Zoltán r. alezredes kinevezésének
véleményezése" tárgyú sürgősségi előterjesztést.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Molnárka Gábor Zoltán képviselő
úrnak.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: ha alpolgármester úr felvethet egy napirendi módosítást, és arról
szavaznak, akkor úgy véli, hogy jómagát is megilleti ugyanez a jog, és felvetheti, hogy a szociális lakás
pályázatokról döntsenek a mai napon. Természetesen elfogadja a szavazás eredményét, de van annyi
joga, hogy erről is történjen szavazás.
dr. Németh Mónika, jegyző: természetesen képviselő urat is megilleti a jog, de logikai szempontból, ha
polgármester asszony felteszi szavazásra alpolgármester úr javaslatát, akkor még nem arról szavaznak,
hogy mi kerüljön napirendre, hanem arról, hogy mit javasolnak törlésre, és ha a téma törlésre került,
akkor attól kezdve nincs miről szavazni, mert a képviselő-testület törölte a napirendi pontot.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: még a szavazás előtt jelentkezett ügyrendi hozzászólásra.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a levételekről még nem szavaztak, csak arról szavaztak, hogy a
rendőrkapitányi feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztést napirendre veszik. Ezért kérte
alpolgármester urat, hogy fontolja meg, hogy azt az egy napirendi pontot mégsem javasolja törlésre,
mert akkor arról tudnak külön szavazni.
Dr. Kun lános. képviselő: javasolja, hogy egyenként szavazzanak alpolgármester úr javaslatairól.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jegyző asszony jelezte, hogy szavazás közben vannak, nem
tudnak most erről vitatkozni. Alpolgármester úr egyben kérte levételre a felsorolt az előterjesztéseket.
Elmondta, jómaga emberileg és polgármesterként is nagyon egyetért azzal, hogy a szociális lakás
pályázat elbírálásáról tárgyaljanak, de most nincs lehetőség arra, hogy külön szavazzanak, mivel
alpolgármester úr nem fogadta be képviselő úr javaslatát.
Szavazásra tette fel az alpolgármester úr által levételre javasolt napirendi pontokról a korábban
ismertetettek szerint.
A képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
287/2022, (X. 6.) önkormányzati határozata
Csobánczy Gábor alpolgármester módosító indítványáról a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendje vonatkozásában
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
október 6-i ülésének napirendjéről a polgármester által beterjesztett tárgysorozatból az alábbi
tárgyú előterjesztéseket törli:
-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása,

-

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2022. (I. 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 módosítása,
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendeletének módosítása,
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása,
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megsértésének és
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása,
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.)
önkormányzati rendelete módosítása,
A Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása,
valamint az ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok kinevezése,
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra fejlesztése,
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásával összefüggő pályázatok elbírálása,
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Alapító okiratának módosítása,
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító
okiratának módosítása,
A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítása és a változásbejegyzési eljárás megindítása,
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalása,

2021.

évi

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021/2022-es nevelési évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló megtárgyalása,
Beszámoló a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2021. évi
tevékenységéről,
A Budapest I. kerületi térfelügyeleti rendszer 35/2022. (II. 24.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott fejlesztésének megvalósítása,
Budai Vár parkolási övezetében az autóbusszal történő várakozási hozzájárulással
kapcsolatos döntések jóváhagyásáról,
A Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő
forgalom kiszorításának vizsgálata, tanulmányterv készítése,
A Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítása,
Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal
kötendő köznevelési feladatellátási szerződés elfogadása,
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ
közötti fejlesztési együttműködés keretében a 2021/2022-es tanévre nyújtott
támogatás elszámolásának elfogadása és a 2022/2023-as tanévre benyújtott
támogatási kérelem elbírálása,
A Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány által
benyújtott támogatási kérelem elbírálása,
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-

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérleti
jogának elnyerésére szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok kiírásának
ütemezése,

-

A 1013 Budapest, Attila út 15. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása,

-

A 1012 Budapest, Attila út 133. félemelet 7. ajtó szám alatti ingatlanon fennálló
elővásárlási jog,

-

A 1013 Budapest, Döbrentei utca 2-4. pinceszint alatti ingatlanon fennálló elővásárlási
jog gyakorlása,

-

A 1013 Budapest, Döbrentei utca 10. III. emelet 4. szám alatti ingatlanon fennálló
elővásárlási jog gyakorlása,

-

A 1011 Budapest, Fő utca 7. 1. em. 4. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása,

-

A 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 13. szám alatti ingatlanon fennálló
elővásárlási jog gyakorlása,

-

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 I/4. szám alatti ingatlanokon fennálló elővásárlási jog gyakorlása,

-

A 1013 Budapest, Pauler utca 16. 2. emelet 5. szám alatti ingatlanon fennálló
elővásárlási jog gyakorlása,

-

A 1015 Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti Társasház osztatlan közös tulajdonban
álló Padlásterének értékesítése,

-

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása,

-

A „Nyomdai szolgáltatások 2022-2023" tárgyú vállalkozási szerződés módosításának
támogatása és a szükséges fedezet biztosítása,

-

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közterület-használat iránti kérelmének
elbírálása,

-

Születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása,

-

A Csalogány 38 Medical Center Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött adásvételi
szerződés módosítása valamint a szerződéssel kapcsolatos hozzájárulás,

-

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felhívta Gulyás képviselő úrnak figyelmét, hogy a napirendi
szavazás közben nincs lehetőség ügyrendben szót kérni.
Szavazásra tette fel a levétellel módosított és sürgősségi előterjesztésekkel kiegészített napirendi
javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
288/2022. (X. 6.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. október 6-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

2.

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott
Márton Zoltán r. alezredes kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

A Közép-Budai Tankerületi Központ részére nyújtandó egyedi támogatása a Budavári
Általános Iskola sportpálya felújítása tárgyában
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Dr. Sándor Rétemé képviselő

4.

Az Attila Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

Az Attila Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelme a regensburgi Goethe
Gimnázium partnerkapcsolata tárgyában
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatási
kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A1012 Budapest I. kerület, Márvány utca 3/b., Márvány utca 5. és Kuny Domokos utca 10.
szám alatti ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A 1016 Budapest, Mészáros utca alatti, Budapest I. kerület, belterület 7619/7 helyrajzi
számú ingatlanon történő vezetékjog alapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Zárt ülésen:
10. A1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám alatti lakásra benyújtott kérelem
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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11. A1016 Budapest, Mészáros u. 30.1. emelet 4. szám alatti lakás ügye
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
12. A 1123 Budapest, Alkotás u. 7/A. 1. emelet 2/A. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. A 1015 Budapest, Batthyány utca 24. félemelet 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. A 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 6. 1. emelet 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. A1014 Budapest, Dísz tér 3.2. emelet 6/A. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. I. emelet 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. A 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. II. emelet 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. A 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. tetőtér 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. A 1016 Budapest, Hegyalja út 26. alagsor 9. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A1011 Budapest, Iskola u. 12.1. emelet 4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. A1011 Budapest, Iskola u. 12.2. emelet 7. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. A 1011 Budapest, Iskola u. 14. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
23. A1011 Budapest, Szalag u. 18. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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24. A 1011 Budapest, Szalag u. 18. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
25. A1011 Budapest, Szalag u. 20. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
26. A 1014 Budapest, Toldy Ferenc u. 14. TE. 1. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
27. A 1014 Budapest, Úri u. 8. 1. emelet 1. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti
szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
28. A 1014 Budapest, Úri utca 14. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
29. A1014 Budapest, Úri utca 43. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Nyilvános ülésen:
30. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a 2022. június 23-i ülés óta eltelt időszak lefontosabb
eseményeiről, illetve a közeljövő programjairól az alábbi tájékoztatást adja.
Június 24-én az Önkormányzat átadta Dr. Malmos Erzsébet és Dr. Barcza-Rotter Béláné részére a
Budavári Semmelweis Ignác-díjat az I. kerületben az egészségügyben végzett kiemelkedő munkájuk
elismeréseként.
Június 30-án elkészült a kutyafuttató a Szabó Ilonka utcában; új kúttal, kutyaszemetessel és padokkal
is gazdagodott a kis park.
Július 4-től RenoPont kialakításával minden hétfőn ingyenes energiahatékonysági tanácsadást tartanak
a Városházán.
Július 12-én az Önkormányzat lakossági fórumot tartott az "Elhallgatva - Háborúkban megerőszakolt
nők emlékezete" című kiállításról.
Július 18-án megnyílt a Budai Alsó a Lánchíd korszerűsítése miatt nyáron lezárt alsó rakpart egy
hosszabb szakaszán: a Halász utca és a Döbrentei tér között lehetett pihenni, beszélgetni, társasozni,
olvasni, enni-inni, táncolni, sportolni, biciklizni, gördeszkázni, labdázni, tollasozni.
Július 26-án átadták a hónap rendőre díjat a Városházán, amelyet ez alkalommal Zsebeházi Henriett
rendőr őrmester kapott.
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július 31 és augusztus 6. között Budavár testvérvárosa, Regensburg önkormányzata környezetvédelmi
ifjúsági konferenciát szervezett, ahol három magyar diák képviselte az I. kerületet.
Júliusban az Önkormányzat a horányi táborban ukrajnai gyerekeket látott vendégül a Body&Brain,
speciális igényű gyerekek fejlesztésével foglalkozó kijevi szervezet segítségével.
Júliusban Varga Dániel kerületi képviselő kezdeményezésére három új kültéri könyvszekrény került
kihelyezésre a Vízivárosban és a Krisztinavárosban, a Toldy utcai játszótéren.
Augusztus 1-jén Váradiné Naszályi Márta személyes fogadóórát tartott a Vérmezőn Korsós Borbála
Erzsébet alpolgármester asszonnyal, melyen részt vett Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes
is.
Augusztus 1-11. között elvégzésre került a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban az atlétikai
pálya öntött gumiborításának elöregedett, balesetveszélyes felületi sérüléseinek kijavítása.
Augusztus 8-19. között a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tartott.
Augusztus 30-án az Önkormányzat átadta a hónap rendőre díjat, amelyet ezúttal Winkler Gábor Zoltán
rendőr főtörzsőrmester kapott.
Augusztusban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ tanszergyűjtést szervezett,
hogy mindenki egyenlő feltételekkel kezdhesse meg a tanévet és csökkentsék az iskolakezdéssel járó
kiadásokat.
Tanévkezdésre felújították a Toldy Ferenc Gimnázium Budavár címerét ábrozoló ikonikus mozaikját
Varga Dániel képviselő kezdeményezésére. Hamarosan kezdődik a főbejárat restaurálásra is, hogy a
csodálatos épületben az iskola szakmai színvonalához méltó körülmények között folytatódhasson a
munka.
Szeptember 6-án lakossági használtolaj gyűjtő nyílt a Kosztolányi Dezső Gimnáziumnál. Az intézmény
csatlakozott az országos CSEPPETSEM! programhoz, így már ott is van lehetőség a háztartásokban
keletkezett használt sütőolaj, sütőzsiradék leadására.
Szeptember 7-én a kerület EpiPen injekciókat juttatott el kerületi tanintézményekhez, amely bármilyen
allergiai okozta anafilaxiás sokk esetén életmentő eszköz, Váradiné. Naszályi Márta polgármester és
Korsós Borbála alpolgármester a Lovas úti óvodában és bölcsődékben adták át az injekciókat.
Szintén ezen a napon átadták az Európai nagyvárosok mintájára létrehozott közösségi kertet Tölcsér
Borbála képviselő asszony kezdeményezésére. Tíz magaságyással, asztalokkal, padokkal, kerti
komposztálóval, esővízgyűjtő rendszerrel és egy közös fészerrel rendezték be a Kuny Domokos utca 6.
szám alatti telket. A BÚJSZ Kft. ügyvezetőjétől azt a tájékoztatást kapta, hogy még fejlesztik a
magaságyásokat, így további ágyások használatára lesz lehetőség a jövőben, amit ezúton is köszönnek.
Szeptember 9-én Közösségi komposztládát helyezett ki az Önkormányzat a Tabánban a Fővárosi
Önkormányzattal együttműködésben egy nemzetközi projekt keretében. Az átadáson jelen volt Tüttő
Kata főpolgármester-helyettes, Ámon Ada, a Főpolgármesteri Hivatal Klíma-és Környezetügyi
Főosztályvezetője, és Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze.
Ugyanezen a napon adták át a kerület közkedvelt írójáról, költőjéről, Végh Györgyről elnevezett parkot
a Mária tértől egy sarokra, a Csalogány utca 6-10. mögött. Az átadó ünnepségen részt vett Végh
Györgyné, illetve a költő egy még kiadatlan meséjét olvasta fel gyerekeknek a Kossuth- és Jászai Mari
díjas színművész, Molnár Piroska. Végh György meséit és gyermekverseit többek között az I. kerület
helyszínei inspiráltak.
Szintén ezen napon átadták a Budavárért Emlékérmet Békés Itala színésznőnek és Lendvai Eszter
matematikusnak, a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársának. A
Budavárért Emlékérem átadásával emlékezik a kerület Budavár 1686-os visszafoglalására, de ennél
talán fontosabb, hogy átadják vele a kerületben élő emberek szeretetét és megbecsülését.
Szeptember 10-én Nyárbúcsúztató Fesztivált rendeztek a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban,
amelynek házigazdája Csonka András színész volt. A zenés-táncos előadások mellett rengeteg színes
program várta a látogatókat: kézműves foglalkozások, légvár, sportjátékok, arcfestés, csillámtetoválás,
kézműves foglalkozások, ÖKO sziget, étel-ital és rengeteg játék volt.
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Szeptember 11-én az időközi választást az 5. számú egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP közös
jelöltje, Fazekas Csilla nyerte - megszerezve a szavazatok 53,07%-át. A körzet korábbi képviselője,
Gelencsér Ferenc áprilisban mondott le, hogy képviselői munkáját az országgyűlésben folytassa.
Szeptember 12-én a Duna medrében talált robbanótestet hatástalanítottak a szakemberek. A Várkert
Bazár móló közelében lakó kerületiek részére az Önkormányzat erre az időszakra befogadóhelyet
biztosított a Virág Benedek Flázban.
Ugyanezen a napon az Önkormányzat Ney Ákos emléktáblát avatott az Úri utcában a Várbarátok Köre
Közhasznú Egyesülettel közösen.
Szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napja alkalmából bemutatásra került a Városháza története és
szépművészeti kincsei, illetve az érdeklődők bejárták az épület alatt kialakított II. világháborús óvóhelyet
is.
Szeptember 20-án a Szentháromság tér megújításával kapcsolatban bemutatta tervét a közönségnek
a nyertes tervezőcsapat. A "Városi erdő" fantázianevet viselő pályamunka tervezői kapták a zsűri fődíját.
Az építész stúdió csapatának nevéhez fűződik többek között a Széli Kálmán tér területrendezése. A
Városháza aulájában tartott fórumon lehetőség volt kérdezni is a tervezőktől. Felhívta a figyelmet, hogy
a Városháza aulájában lehetőség van egy dobozban javaslatokat elhelyezni a tér megújításával
kapcsolatban.
Szeptember 22-én vette át megbízólevelét Fazekas Csilla, az 5. számú egyéni választókerület új
képviselője a Városházán.
Szeptember 24-én a kerületiek ingyenesen adhattákle a veszélyes hulladékot a Naphegy téren, a Dózsa
György téren és a Lovas úti parkolónál.
Szeptember 27-én a tűzszerészeket ünnepelte az Önkormányzat. Idén a Szent Borbála-díjat Török
László zászlós, a Flonvéd Tűzszerész és Fladihajós Ezred, Speciális tűzszerész-búvár rajának
parancsnoka kapta, amelyet Váradiné Naszályi Márta polgármester adott át. Török László zászlós
nagymértékben hozzájárult a Széchenyi Lánchíd felújítási munkálatainak biztosításához, ezáltal az I.
kerület és lakóinak nyugalmához, biztonságához.
Október 1-jén a Budavári Önkormányzat szervezésében a kerületi idősek az Idősek Világnapja
alkalmából részt vehettek a Csárdáskirálynővel c. előadáson a Budapesti Operettszínházban.
Október 5-én megkezdődött a Szitakötő játszótér gumiburkolatának felújítása, ami várhatóan
november 7-ig el fog készülni. A kivitelezés alatt a játszótér nem lesz lezárva, csak a felújítás alatt lévő
burkolat kerül elkerítésre.
Október 6-án, a mai napon a Budavári Önkormányzat az aradi vértanúk emlékére koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartott Batthyány Lajos szobránál.
Váradiné Naszályi Márta polgármester és az Önkormányzat csapata hétfőként online, illetve személyes
fogadóórát tartott.
Az elmúlt időszak további kerületi eseményeiről, programjairól szóló hírek a www.budavar.hu
weboldalon, a Várnegyed újságban és az Önkormányzat Facebook oldalán olvashatók.
Október 15-én közösségi virágültetés lesz a Batthyány téren. Ezúton is szeretettel várnak mindenkit
erre a szép közösségi alkalomra.
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1.

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott
Márton Zoltán r. alezredes kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a múlt alkalommal jelen volt Dr. Terdik Tamás rendőr
vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya, aki mai napon nem tud jelen lenni.
Szeretettel és tisztelettel köszöntötte Márton Zoltán rendőr alezredest, megbízott kapitányságvezető
urat, és kérte, hogy mutatkozzon be a képviselő-testületnek.
Márton Zoltán r. alezredes, megbízott kapitányságvezető: elmondta, hogy 46 éves, Budapest
rendőrfőkapitánya 2022. szeptember 1-i hatállyal bízta meg az I. kerületi Rendőrkapitányság
vezetésével. Krammer György ezredes urat váltotta, aki tovább folytatja kapitányságvezetői munkáját
egy másik kerületben. Szeretné tolmácsolni Krammer úr bocsánatkérését, aki itt akart lenni, hogy
elköszönjön a képviselő-testülettől, de az a szerencsétlen helyzet áll fenn, hogy egy időben szerepel ez
a téma Kispest Önkormányzatánál is. Azokat a sikereket, amiket elődje elért a közbiztonság és közrend
megerősítése terén, tovább akarja vinni. Amiben lehet javítani, abban biztosan javulni is fognak.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kiegészítve alezredes úr szavait, Krammer György r. ezredes
jelezte a számára, hogy ma nem tud jelen lenni kispesti elfoglaltsága miatt, de bízik abban, hogy egy
következő képviselő-testületi ülésre el tud jönni, és el tud búcsúzni a képviselő-testülettől és az I.
kerületiektől. Természetesen nem szakad meg vele a kapcsolat - még úgy sem, hogy egyébként
alezredes úr vette át az itteni feladatait.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát lezárta, és szavazásra tette fel az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
289/2022. ÍX 6.) 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

Váradiné Naszályi Márta, oolgármester: gratulál alezredes úrnak, és jó munkát kíván a Budavári
Önkormányzat nevében.
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2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Varga Dániel, képviselő: mint minden évben, természetesen idén is támogatni fogjak a Bursa Hungarica
Ösztöndíj programot. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és óriási lehetőség
a felsőoktatásban tanuló diákoknak. Ugyanakkor ennél a napirendi pontnál nem tud elmenni amellett,
hogy polgármester asszony az ilyen, támogatásokról rendelkező napirendi pontok kapcsán nyilvános
mártírkodást rendez, és azzal zsarolja a közvéleményt, hogy a képviselő-testület ilyeneket nem
támogat, és a házi propagandistájával itt videóanyagokat is készít. Kéri, hogy polgármester asszony ne
fesse az ördögöt a falra, mert a jelenlévők között egészen biztos, hogy egy olyan képviselő sincs, aki
nem szeretné azt, hogy a kerület fejlődjön, és támogassák akár a felsőoktatásban tanulókat, akár a
szociálisan rászorultakat. Az, hogy polgármester asszony körül elfogyott a levegő, ahogyan az az előző
szavazáson is látszott, egy teljesen másik, politikai kérdés. Arra kéri, hogy a közösségi médiában a
mártírkodó hozzáállását korlátozni szíveskedjen, és ne terjesszen valótlanul álhíreket.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: hálásan köszöni a Bursa Hungarica ösztöndíjasok nevében is
képviselő úr támogatását.
Jelezte, az eredeti előterjesztéshez képest a határidő 2022. október 6. napjára változik.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát lezárta, és szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti módosítással.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
290/2022. (X. 6.) 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 aláírására.
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. október 6., folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Gazdasági Iroda
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A polgármester 10 perc szünetet rendelt el
SZÜNET UTÁN:

3.

A Közép-Budai Tankerületi Központ részére nyújtandó egyedi támogatása a Budavári
Általános Iskola sportpálya felújítása tárgyában
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
Dr. Sándor Rétemé képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A Budavári Általános Iskola sportpályájának felújítására 821 500 Ft összegű egyedi támogatási kérelmet
nyújtott be. A támogatáshoz Dr. Sándor Rétemé képviselő asszony az éves egyéni képviselői keretéből
750 000 Ft-ot kíván felajánlani. Az előterjesztés ezen egyedi támogatási kérelem elbírálásáról szól.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy támogatást csak abban az esetben tudnak nyújtani az
önkormányzaton kívül álló szervezetnek, amely esetben a szervezet elszámolt a korábbi támogatási
összeggel. Mivel az elszámolásról szóló döntés a 26. napirendi pontban szerepelt, amit alpolgármester
úr javaslatára levettek a mai napirendről, ezért az előterjesztésben szereplő javaslatot az alábbi ponttal
javasolja kiegészíteni: „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 Fiarmincmillió forint összegű támogatás felhasználásának
igazolása céljából benyújtott elszámolást elfogadja."
Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal megvizsgálta, és elfogadhatónak tartotta, mely elszámolás itt
van az ülésteremben; abba bármely képviselő betekinthet.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
a fent ismertetett kiegészítéssel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
291/2022. (X, 6.1 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, valamint a Közép-Budai Tankerületi Központ részére nyújtandó
egyedi támogatásról a Budavári Általános Iskola sportpálya felújítása tárgyában
1. 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.
2. 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.
3. 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
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Képviselő-testületének Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. melléklet K506-OS soron rendelkezésre áll.
4. Az igényelt támogatás fennmaradó 71 500 Ft összegű részét a Budapest I. 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.
5. 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: 1. pont: azonnal, 2-5. pont: 2022. október 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Csoport, Gazdasági Iroda

4.

Az Attila Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Az alapítvány Gelencsér Ferenc József volt képviselő időarányos képviselői költségkerete terhére 200
000 Ft összegű támogatást igényelt az önkormányzattól a Kosztolányi Dezső Gimnázium informatikai
oktatását elősegítő beruházásokra és karbantartásokra.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
292/2022. fX. 6.) 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.
(II.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
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5.

Az Attila Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelme a regensburgi Goethe
Gimnázium partnerkapcsolata tárgyában
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A 2022. június 23-án megtartott ülésen a képviselő-testület elfogadta a Kosztolányi Dezső Gimnázium
támogatási kérelmét, amely alapján a gimnázium részére a budapesti programok vendéglátásának
költségeire és a regensburgi utazás kiadásaira összesen 630 000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújtana. A képviselő-testület döntését követően a gimnázium jelezte az önkormányzat felé, hogy a
nem áll rendelkezésére olyan bankszámlaszám, amelyre a támogatás utalása megtörténhetne, ezért
az alapítványa, az Attila Közhasznú Alapítvány részére szeretné kérni a támogatás utalását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
293/2022. [X. 6.) 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 vendéglátásának költségeire és
a regensburgi utazás kiadásaira vonatkozó - 630.000 Ft összegről szóló támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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6.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium egyedi támogatás kérelmét a képviselő-testület a korábbi döntésével
elfogadta, amely alapján a gimnázium részére 1 912 320 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtana.
A támogatás összegéből 1 000 000 Ft-ot Tölcsér Borbála képviselő asszony a felajánlása alapján az ő
egyéni képviselői keretéből biztosítanak. Tekintettel arra, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a gimnáziumnak saját bankszámlaszáma nincs, csak az
alapítványának van, ezért hasonló módon az alapítvány részére kérik a támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
294/2022, (X. 6.) 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.
Flatáridő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

7.

A Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatási
kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, és a kért összeget -1,5 millió Ft-ot - javasolt megítélni a kérelmező részére.
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Az előterjesztés a Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2021. évben nyújtott
támogatás elszámolásának elfogadásáról, továbbá a 2022. évi támogatási kérelmének elbírálásáról
szól.
Javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontja azzal egészüljön ki, hogy 800 000 Ft-ot az „Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülre" sor, 700 000 Ft pedig az Általános tartalék terhére kerüljön
megállapításra.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
a fenti kiegészítéssel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
295/2022. (X. 6.1 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 800 000 forint (azaz
nyolcszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt a Budavári Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének K506 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sora,
valamint 700 000 forint (azaz hétszázezer 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 1 500 000 forint összegben a melléklet szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Iroda

8.

A1012 Budapest I. kerület, Márvány utca 3/b., Márvány utca 5. és Kuny Domokos utca 10.
szám alatti ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
A telkeken parkolás zajlik, és ezeket a szerződéseket javasolják meghosszabbítani.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
296/2022. (X. 6.) 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

9.

A 1016 Budapest, Mészáros utca alatti, Budapest I. kerület, belterület 7619/7 helyrajzi
számú ingatlanon történő vezetékjog alapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
291/2Q22. (X. 6.) 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 gyakorlásáról 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 m2 földterületű, „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
vázrajz 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
CITY-FORM 2000 KFT által 2022. augusztus 31. napján elkészített szakvélemény által
megállapított értékcsökkenés, tehát a szolgalmi jog (vezetékjog) értékére -10.280.000.- Ft, azaz
tízmillió-kettőszáznyolcvanezer 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.
Határidő: október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a képviselő-testület zárt
ülés keretében döntött a Lovas út 32. félemelet 1a Mészáros u. 30.1. emelet 4., az Alkotás u. 7/A. 1.
emelet 2/A., a Batthyány utca 24. félemelet 2., a Bécsi kapu tér 6. 1. emelet 5., a Dísz tér 3. 2. emelet
6/A., a Döbrentei utca 15. I. emelet 1., a Döbrentei utca 15. II. emelet 3., a Döbrentei utca 15. tetőtér
1., a Hegyalja út 26. alagsor 9., az Iskola u. 12.1. emelet 4., az Iskola u. 12. 2. emelet 7., az Iskola u. 14.
fszt. 2., a Szalag u. 18. fszt. 1., a Szalag u. 18. fszt. 2., a Szalag u. 20. fszt. 2., a Toldy Ferenc u. 14. TE. 1.,
az Úri u. 8. 1. emelet 1., az Úri utca 14. fszt. 2. és Úri utca 43. fszt. 1. szám alatti lakások ügyében.

30. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ülésre határidőben Varga Dániel képviselő úr „A Képviselő
testület 215/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatának végrehajtásáról" címmel interpellációt
nyújtott be. Az interpelláció előzetesen megküldésre került a képviselők részére.
Megadta a szót Varga Dániel képviselő úrnak.
Varga Dániel, képviselő: a turistabuszok tömeges jelenléte rendkívüli mértékben megkeseríti a Hunyadi
János úton élők életét, és zavarja nyugalmukat, veszélyezteti egészségüket. Éppen ezért 2022. június
9-én az „ A Hunyadi úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámoláséról" címmel nyújtott
be egy határozati javaslat csomagot a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének, és ebben kitért
arra, hogy az akkor még kint lévő 3,5 méteres korlátozó tábla a jövőben is kint maradhasson, és ezzel
elejét tudják venni, hogy a turistabuszok a továbbiakban se tudjanak behajtani a Hunyadi János útra. A
határozat 4. pontja a következőképpen szól: „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete 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."
Mielőtt feltenné a kérdését, jelezte - mivel úgy látja, hogy ebből is propaganda videó készül a
Facebookra -, hogy a Hunyadi János úton élők pontosan tisztában vannak azzal, hogy milyen lépések
történtek ez ügyben, és nagyon kíváncsian várja polgármester asszony válaszát, hogy ez a jelzés
megtörtént-e. Előzetesen tájékoztatást kért jegyző asszonytól, aki a 4. pont vonatkozásában erre a
kérdésre, és annak végrehajtására nem felelt. Ezért kérdezi polgármester asszonytól jelen
interpellációjában azt, hogy mikor és milyen formában terjesztette elő a Fővárosi Közgyűlés elé a fent
említett kell KRESZ-tábla tartós kihelyezését, milyen döntés született az ügyben, és ez a döntés hol
érhető el. A júniusi döntés óta a Fővárosi Közgyűlés kétszer is ülésezett, és tárgyalta a turistabuszok
kérdését, tehát polgármester asszonynak lett volna lehetőség arra, hogy a kérdést a Közgyűlés
tárgyalja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a kérés célja a Hunyadi János út forgalmi rend megváltoztatása.
Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az
útburkolatbontások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének 4. §-a szerint Budapest teljes
területén a közúthálózat forgalmi rendjét - a közút tulajdonosának személyétől függetlenül - a
Közútkezelővel kötött szerződés alapján a Budapest Közút Zrt. alakítja ki, és gondoskodik a fővárosi
közutak és azok műtárgyai üzemeltetéséről, fenntartásáról, felújításáról, a BKK Zrt. gondoskodik azok
fejlesztéséről. A BKK Zrt. ennek érdekében elemzi a közlekedési folyamatokat, és javaslatot tesz a
Budapest Közút Zrt.-nek a forgalmi rend esetleges átalakítására. A Budapest Közút Zrt. elhelyezi,
üzemelteti és fenntartja a forgalomtechnikai létesítményeket.
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A szabályozásnak megfelelően, és a képviselő-testületi határozat alapján a Városüzemeltetési és
Beruházási Irodán keresztül a Budapest Közút Zrt.-t kereste meg a kéréssel. Idézve: „Kérnénk
állásfoglalásukat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület
Hunyadi János úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolása tárgyú 215/2022. (VI. 23.)
önkormányzati határozatának 4. pontjában foglaltakra tekintettel, mivel szakmai véleményük alapján
kívánjuk továbbítani e kezdeményezést a Főpolgármesteri Hivatal felé."
A Budapest Közút Zrt. válasza az alábbi volt: „A Hunyadi János úton jelenleg ideiglenesen van kihelyezve
a 3,5 méteres magasságkorlátozó jelzőtábla, mivel a Fehérvári Rondella alatt - annak legmagasabb
részét is részben érintő - közműmunkák folynak. Az utak forgalomszabályozáséról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 1. sz. mellékletének 33. pontja foglalkozik a
járművek forgalmának méret és súly szerinti korlátozásával. A 33. 1. pont szerint: „Szélesség-,
magasság-, hosszúság-, súly- vagy tengelyterhelés-korlátozást abban az esetben kell elrendelni, ha az
út kiépítettsége, műszaki állapota, illetve teherbírása, a híd vagy egyéb műtárgy teherbírása, illetve
méretei, vagy az út mellett, illetve felett lévő akadály a meghatározott méretet, tömeget meghaladó
jármű közlekedését nem teszi lehetővé." A Korm.rendelet mellékletének 33. pontjában nem szerepel
az, hogy a magasságkorlátozó jelzőtábával ellátott útra vonatkozóan kivételt lehetne tenni és ez nem
is lenne logikus, hiszen a korlátozás elrendelését minden esetben valamilyen fizikai adottság - jelen
esetben a Rondella alatti korlátozott közúti űrszelvény - indokolja. A Palota úti közműépítési
munkálatok befejezését követően a korábbi 3,65 méteres magasságkorlátozás visszaállítását
tervezzük, mivel megszűnnek a Rondella környezetében az útlezárások." Jelezte, hogy ez megtörtént,
tehát a 3,65 méteres magasságkorlátozó tábla van kint jelenleg a Hunyadi János út aljában.
„Véleményünk szerint elvileg lehetséges a Várba való - nem menetrend szerinti - autóbuszos behajtási
korlátozás, erre vonatkozóan voltak már korábban is egyeztetések, de ezt jogi szempontból nem
magasságkorlátozással, hanem „Autóbusszal behajtani tilos, kivéve engedéllyel" jelzőtáblával lehetne
jelezni, amely alól már lehet felmentést adni behajtási hozzájárulás kiadásával. Megjegyezzük, hogy egy
ilyen intézkedést megfelelően elő kellene készíteni, egyeztetni az érintett turisztikai szolgáltatókkal és
előzetesen megállapodni az engedély kiadójáról és a kiadás módjáról."
Tájékoztatja képviselő urat, hogy a kezdeményezést megtette a fővárosi parkolási rendelet előkészítése
kapcsán az egyeztetések során, de a fővárosi rendeletet előkészítő szakmai grémium jelezte, hogy ez
nem rendeleti kérdés, és a Budapest Közút Zrt. állásfoglalását tekintette mérvadónak. Ugyanakkor a
Vár területére az utóbusszal történő behajtás korlátozására vonatkozó szabályozást - ami a Fővárosi
Közgyűlés hatáskörébe tartozik - támogatta. 2022. szeptember 5-én hatályba léptek a Budapest
Főváros 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 rendelet módosított szabályai. A 13/A. § szabályozza a Budai Vár
várakozási övezet speciális szabályait, az autóbusszal történő behajtás korlátáit. A13/A. § (4) bekezdése
szerint Autóbusz várakozási hozzájárulást - kérelemre - a Budai Vár várakozási övezet területén a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott különcélú menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatást vagy különjárati személyszállítást végző gazdálkodó kaphat az általa
megjelölt, teljesen gáz, elektromos vagy hibrid üzemű, illetve EURO 6 vagy annál jobb környezetvédelmi
kategóriának megfelelő autóbuszokra. Tekintettel arra, hogy ennek a környezetvédelmi feltételnek a
buszok többsége nem felel meg, ez a szabály már önmagában is erős korlátot jelent addig is, míg
hosszú távon is megfelelő, a kerületi probléma megoldáson túlnövő, a turistabuszok forgalmi rendjét
magasabb szinten szabályozott rendszerhez illeszkedő parkolási és behajtási rend kialakítása
megtörténik.
Támogatja a Budapest Közút Zrt. által tett javaslatot, miszerint „Autóbusszal behajtani tilos, kivéve
engedéllyel" szabályozás kerüljön bevezetésre - mivel ez jóval erősebb, mint a magassági korlátozás -,
ha megtörténik annak megfelelő előkészítése.
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Tájékoztatja továbbá képviselő urat arról, hogy immár két éve dolgoznak a Fővárosi Turistabusz
Kerekasztal keretében a buszos közlekedési és parkolási rendszer kialakításáért annak érdekében,
hogy a történelmi belvároson kívül találjanak megoldást a parkolóhelyekre, és a Várba irányuló buszos
forgalom csillapítására és szétterítésére.
Tájékoztatja továbbá képviselő urat, illetve a képviselő-testületet, hogy a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal
kezdeményezett ezzel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnál egy időszakos moratóriumot, mivel
nem felelnek meg a turistabuszok ezeknek a rendelkezéseknek. Ennek keretében kezdeményezték azt,
hogy a magassági korlátozással kapcsolatban egy szakmai munkacsoport jöjjön létre, amely
megvizsgálja, hogy milyen magassági korlátozások lennének célszerűek ebben a helyzetben. A szakmai
munkacsoportba a javaslata alapján az érintett lakóközösség civil résztvevői is meghívásra kerülnek;
pontosan azért, hogy érvényesíteni tudják az érdekeiket.
Tájékoztatja képviselő urat főpolgármester úr leveléről, ami a következőképpen szól: „Tisztelt
Polgármester Asszony! Ezúton erősítem meg írásban is a Fővárosi Közgyűlés 2022. augusztusi ülése
előtt, a napirendről folytatott szóbeli egyeztetésünkön elhangzott kezdeményezésére adott azon
válaszomat, hogy a közúti jelzőtábla kihelyezéséről való döntés nem tartozik a Fővárosi Közgyűlés
hatáskörébe, mivel az olyan közútkezelői feladat, amit a Budapest Közút Zrt. lát el. A kezdeményezését
ennek megfelelően a Budapest Közút Zrt. felé továbbítottam."
Kérte képviselő urat a válasza elfogadására, és megadta a szót viszontválaszra.
Varga Dániel, képviselő: megköszönte a részletes szakmai ismertetést. A polgármester asszony által a
fővárosban elfogadott rendelet lehetővé teszi, és kinyitja annak a lehetőségét, hogy a turistabuszok
visszatérjenek a Flunyadi János útra. Ezzel messzemenőkig nem ért egyet. Az lehet egy vita tárgya, hogy
milyen tábla alkalmas arra, hogy kiszűrje a turistabuszokat; egy „Autóbusszal behajtani tilos, kivéve
engedéllyel", egy 3,5 méteres tábla vagy egy 3,5 tonnás tábla, és adott esetben ezt a szakmai vitát
nyilván le is kell folytatni.
A határozat, amire rákérdezett, egyértelműen kötelezte polgármester asszonyt arra, hogy a Fővárosi
Közgyűlés elé vigye a kérdést. Erre két alkalommal is lett volna lehetősége. És ha nem is önálló
javaslatként, de a vitában a Fővárosi Közgyűlés ülésén a kérdést szintén felvethette volna, és
képviselhette volna e szempontból a Flunyadi János úton élők érdekeit. Mivel a határozatot továbbra is
megsértette polgármester asszony, és ebből a szempontból egy jogsértés áll fenn, a válaszát elfogadni
nem tudja. Ugyanakkor természetesen nyitott arra - és nem ragaszkodika 3,5 méteres táblához -, hogy
a megfelelő tábla kihelyezésre kerüljön. Úgy véli, hogy ilyen esetben a határozatokat módosítani illene,
vagy kezdeményezni kellene annak módosítását. Ilyen jelzés polgármester asszony részéről nem
érkezett, tehát mivel figyelmen kívül hagyta a képviselő-testület álláspontját, ezért a válaszának szakmai
részét tisztelettel köszöni, de mivel a lényegi dologra nem válaszolt, ezért a válaszát elfogadni nem
tudja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: mivel képviselő úr a szigorúbb szabályozásra tett
kezdeményezését, valamint a választ nem fogadja el, szavazásra tette fel a válasz elfogadására
vonatkozó javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
322/2022. CX. 6.1 önkormányzati határozata
az interpelláció elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 nem szavazattal nem
fogadja el Váradiné Naszályi Márta polgármester Varga Dániel képviselő az „A Képviselő
testület 215/2022 (VI. 23.) önkormányzati határozaténak végrehajtásáról" tárgyú
interpellációjára adott válaszát.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: mivel a képviselő-testület nem fogadta el a választ, a képviselő
testületnek ki kell jelölnie egy bizottságot a kérdés kivizsgálására határidő tűzésével.
Megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: mivel a városfejlesztési kérdésekre van bizottságuk, ezért javasolja,
hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot jelöljék ki a feladatra; határidőnek pedig a
következő rendes testületi ülést javasolja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel, hogy a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot jelöljék ki, amely a következő rendes testületi ülésig vegye napirendjére
a kérdést.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
323/2022. (X. 6.) önkormányzati határozata
interpelláció kivizsgálására bizottság kijelöléséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kijelöli a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot a Varga Dániel képviselő „A Képviselő-testület
215/2022 (VI. 23.) önkormányzati határozatának végrehajtásáról" tárgyú interpellációjában
foglaltak kivizsgálására.
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Csobánczy alpolgármester úr szóban jelezte, hogy igennel
szavazott. Kéri bizottsági elnök urat a napirendre vételre.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Sára Botond főispán által jegyzett levelet kaptak Budapest
Főváros Kormányhivatalától, melyben főispán úr javaslattal élt a képviselő-testület és a polgármester
felé. Idézve a levélből: „Kérem, hogy a fenti jogszabályhelyek által előírtakra figyelemmel szíveskedjék
tájékoztatni a képviselő-testületet a javaslattétel tartalmáról azzal, hogy azt a testület a soron következő
ülésén tárgyalja meg, és hozzon döntést." A képviselő-testület számára ez a levél kiosztásra került.
Jelezte, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre ennek értelmében fognak eljárni.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: megkérdezte, hogy pontosan milyen felvétel készítés zajlik az ülésen,
és ez milyen célból lesz felhasználva, és ennek a költségeit ki fedezi - tekintettel arra, hogy van
önkormányzat által üzemeltetett videófelvétel.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület nyilvános üléseiről bárki készíthet felvételt;
hang-, kép- és videofelvételt is, tehát ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy ki készíti azt. Ha képviselő
úr kérdése arra irányult, nem önkormányzati költségvetésből készül a felvétel.
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az ülés előkészítése és lebonyolítása érdekében
végzett munkáját. Köszöni a képviselő-testület mai munkáját, és köszöni az I. kerület lakóinak
érdeklődését. Mindenkinek szép napot és minden jót kíván.
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Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2022. október 21
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(Polgármester által beterjesztett napirendi sorrend)
2022. október 6.
képviselő-testület
1.

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton
Zoltán r. alezredes kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

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
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

ellátásokról

szóló

6/2015.

(II.

27.)

5.

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megsértésének és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A Budavári Zsinagóga Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása, valamint
az ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok kinevezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont infrastruktúra fejlesztése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

10. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Szabályzatának és Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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Hivatal

Szervezeti

és

Működési

12. A Lakástörvényben biztosított vételi joggal kapcsolatos tulajdonosi döntés, valamint a 1011
Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2., II. emelet 1. és II. emelet 2. szám alatti lakások értékesítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása és
a változásbejegyzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021 /2022-es nevelési évi tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Beszámoló a Budapest Főváros I.
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző

kerület

Budavári

Polgármesteri

Hivatal

2021.

évi

18. A Budapest I. kerületi térfelügyeleti rendszer 35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozattal
jóváhagyott fejlesztésének megvalósítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításának elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti terv módosításának
elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. Budai Vár várakozási övezetében az autóbusszal történő várakozási hozzájárulással kapcsolatos
döntésekjóváhagyásáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. A Naphegy térségének további forgalomcsillapítási lehetőségeinek, illetve az átmenő forgalom
kiszorításának vizsgálata, tanulmányterv készítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
23. Javaslatok az energia felhasználás csökkentésére
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
24. A Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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25. Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésére vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő köznevelési
feladatellátási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
26. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti
fejlesztési együttműködés keretében a 2021/2022-es tanévre nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadása és a 2022/2023-as tanévre benyújtott támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
27. A Közép-Budai Tankerületi Központ részére nyújtandó egyedi támogatása a Budavári Általános
Iskola sportpálya felújítása tárgyában
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Dr. Sándor Rétemé képviselő
28. Az Attila Közhasznú Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
29. Az Attila Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelme a regensburgi Goethe Gimnázium
partnerkapcsolata tárgyában
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
30. A Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány által benyújtott
támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
31. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
32. A Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
33. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérleti jogának
elnyerésére szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok kiírásának ütemezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
34. A kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
35. A1013 Budapest, Attila út 15. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
36. A1012 Budapest, Attila út 133. félemelet 7. ajtó szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
37. A 1013 Budapest, Döbrentei utca 2-4. pinceszint alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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38. A1013 Budapest, Döbrentei utca 10. III. emelet 4. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
39. A1011 Budapest, Fő utca 7.1. em. 4. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
40. A 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 13. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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A1016 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 jog gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

42. A 1013 Budapest, Pauler utca 16. 2. emelet 5. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
43. A 1015 Budapest, Batthyány utca 2. szám alatti Társasház osztatlan közös tulajdonban álló
Padlásterének értékesítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
44. A 1012 Budapest I. kerület, Márvány utca 3/b„ Márvány utca 5. és Kuny Domokos utca 10. szám
alatti ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
45. A 1016 Budapest, Mészáros utca alatti, Budapest I. kerület, belterület 7619/7 helyrajzi számú
ingatlanon történő vezetékjog alapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
46. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Zárt ülésen tárgyalható - külön döntéssel:
47. A „Nyomdai szolgáltatások 2022-2023" tárgyú vállalkozási szerződés módosításának támogatása
és a szükséges fedezet biztosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Zárt ülésen:
48. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közterület-használat iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
49. Születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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Zárt ülésen tárgyalható - külön döntéssel:
50. A Csalogány 38 Medical Center Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött adásvételi szerződés
módosítása valamint a szerződéssel kapcsolatos hozzájárulás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Zárt ülésen:
51. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
52. A1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám alatti lakásra benyújtott kérelem
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
53. A1016 Budapest, Mészáros u. 30.1. emelet 4. szám alatti lakás ügye
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
54. All 23 Budapest, Alkotás u. 7/A. 1. emelet 2/A. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
55. A1015 Budapest, Batthyány utca 24. félemelet 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
56. A 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 6.1. emelet 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
57. A 1014 Budapest, Dísz tér 3. 2. emelet 6/A. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
58. A1013 Budapest, Döbrentei utca 15.1. emelet 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
59. A1013 Budapest, Döbrentei utca 15.11. emelet 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
60. A 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. tetőtér 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
61. A 1016 Budapest, Hegyalja út 26. alagsor 9. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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62. A 1011 Budapest, Iskola u. 12. 1. emelet 4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
63. A 1011 Budapest, Iskola u. 12. 2. emelet 7. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
64. A 1011 Budapest, Iskola u. 14. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
65. A 1011 Budapest, Szalag u. 18. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
66. A 1011 Budapest, Szalag u. 18. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
67. A 1011 Budapest, Szalag u. 20. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
68. A 1014 Budapest, Toldy Ferenc u. 14. TE. 1. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
69. A 1014 Budapest, Úri u. 8. 1. emelet 1. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
70. A 1014 Budapest, Úri utca 14. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
71. A 1014 Budapest, Úri utca 43. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Nyilvános ülésen:
72. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
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Tájékoztató a 2022. június 23-i ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő programjairól:
Június 24-én az Önkormányzat átadta Dr. Malmos Erzsébet és Dr. Barcza-Rotter Béláné részére a
Budavári Semmelweis Ignác-díjat az I. kerületben az egészségügyben végzett kiemelkedő munkájuk
elismeréseként, akik hosszú ideje áldozatosan és lelkiismeretesen szolgálják az I. kerületi lakosokat. A
két fődíjason kívül további, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozó kolléga is elismerésben
részesült a díjátadón.
Június 30-án elkészült a kutyafuttató a Szabó Ilonka utcában; új kúttal, kutyaszemetessel és padokkal
is gazdagodott a kis park.
Július 4-től RenoPont kialakításával minden hétfőn ingyenes energiahatékonysági tanácsadásttartanak
a Városházán.
Július 12-én az Önkormányzat lakossági fórumot tartott az "Elhallgatva - Háborúkban megerőszakolt
nők emlékezete" című kiállításról.
Budapest Főváros Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával indított tavaly egy több
pilléren alapuló projektet, amelynek végső célja, hogy a háborúkban megerőszakolt nők méltó
emlékhelyet kapjanak a fővárosban. A fórum a nemzetközi pályázaton nyertes és legjobbnak ítélt tervek
makettjeiből látható tárlathoz kapcsolódóan került megszervezésre. A fórumon részt vett a
megépítésre kerülő terv alkotói közül Németh Ilona és Mészáros Gabriella, Kerpel-Fronius Gábor,
Budapest Főváros főpolgármester-helyettese, illetve a projekt védnöke, Váradiné Naszályi Márta
polgármester. A kiállítás a Budapest Főváros Önkormányzata, az I. kerület Budavári Önkormányzata, a
Budapest Főváros Levéltára és a BTM-Budapest Galéria szervezésében jött létre.
Július 18-án megnyílt a Budai Alsó a Lánchíd korszerűsítése miatt nyáron lezárt alsó rakpart egy
hosszabb szakaszán: a Halász utca és a Döbrentei tér között lehetett pihenni, beszélgetni, társasozni,
olvasni, enni-inni, táncolni, sportolni, biciklizni, gördeszkázni, labdázni, tollasozni.
Július 26-án átadták a hónap rendőre díjat a Városházán, amelyet ez alkalommal Zsebeházi Henriett
rendőr őrmester kapott. A díjátadón részt vett Dienes László rendőr őrnagy és Krammer György rendőr
ezredes, rendőrségi tanácsos, I. kerületi kapitányságvezető is.
Július 31. és augusztus 6. között Budavár testvérvárosa, Regensburg önkormányzata környezetvédelmi
ifjúsági konferenciát szervezett, ahol három magyar diák képviselte az I. kerületet. A konferencián
workshopokon keresztül ismerkedhettek meg a diákok a fenntartható ruházkodással, a fogyasztói
társadalommal, a migrációval, emberi jogokkal.
Júliusban az Önkormányzat a horányi táborban ukrajnai gyerekeket látott vendégül a Body&Brain,
speciális igényű gyerekek fejlesztésével foglalkozó kijevi szervezet segítségével, amely szervezet
gyógypedagógusai egész évben segítenek a gyerekeknek és szüleiknek, nyaranta pedig rendszeresen
szerveznek intenzív fejlesztő tábort, amelyet idén a háborús körülmények miatt nem tudták Ukrajnában
megtartani.
A Budavári Önkormányzat nevében a családokat Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester köszöntötte.
Július 14-én Váradiné Naszályi Mártához Ljubov Nepop ukrán nagykövet is csatlakozott, hogy
megismerkedjenek a szervezetfejlesztőpedagógiai módszereivel.
Júliusban Varga Dániel kerületi képviselő kezdeményezésére három új kültéri könyvszekrény került
kihelyezésre a Vízivárosban és a Krisztinavárosban, a Toldy utcai játszótéren, a Vízivárosi Klub előtt és
a Krisztina téren.
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Augusztus 1-jén Váradiné Naszályi Márta személyes fogadóórát tartott a Vérmezőn, melyen részt
vettek Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a
Főkert Zrt. és a BKK képviselői, Kovács Orsolya az I. kerület főkertésze, Újszászi Györgyi
környezetvédelmi referens. A fogadóóra fő témái a Vérmező fejlesztése és az Attila úti
közlekedésbiztonság volt.
Augusztus 1-11. között elvégzésre került a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban az atlétikai
pálya öntött gumiborításának elöregedett, repedezett, balesetveszélyes felületi sérüléseinek kijavítása.
Az önkormányzati költségvetésből megvalósult felújítás során 250 nm-es felületen került kicserélésre
a borítás. A megújult futókört és 6 sávos atlétikai pályát augusztus közepétől használatba vehették a
kerületi lakosok.
Augusztus 8-19. között a Polgármesteri Flivatal igazgatási szünet miatt zárva tartott.
Augusztus 30-án az Önkormányzat átadta a hónap rendőre díjat, amelyet ezúttal Winkler Gábor Zoltán
rendőr főtörzsőrmester kapott. A díjátadón részt vett Krammer György rendőr ezredes, rendőrségi
tanácsos, I. kerületi kapitányságvezető.
Augusztusban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ tanszergyűjtést szervezett,
hogy mindenki egyenlő feltételekkel kezdhesse meg a tanévet és csökkentsék az iskolakezdéssel járó
kiadásokat.
Tanévkezdésre felújították a Toldy Ferenc Gimnázium Budavár címerét ábrozoló ikonikus mozaikját
Varga Dániel képviselő kezdeményezésére. Flamarosan kezdődik a főbejárat restaurálásra is, hogy a
csodálatos épületben az iskola szakmai színvonalához méltó körülmények között folytatódhasson a
munka.
Szeptember 6-án lakossági használtolaj gyűjtő nyílt a Kosztolányi Dezső Gimnáziumnál. Az intézmény
csatlakozott az országos CSEPPETSEM! programhoz, így már ott is van lehetőség a háztartásokban
keletkezett használt sütőolaj, sütőzsiradék leadására.
Szeptember 7-én a kerület EpiPen injekciókat juttatott el kerületi tanintézményekhez, amely bármilyen
allergiai okozta anafilaxiás sokk esetén életmentő eszköz, Váradiné. Naszályi Márta polgármester és
Korsós Borbála alpolgármester a Lovas úti óvodában és bölcsődékben adták át az utolsó injekciókat,
ezzel a kerület összes tanintézményében van már Epipen.
Szintén ezen a napon átadták az Európai nagyvárosok mintájára létrehozott közösségi kertet Tölcsér
Borbála képviselő asszony kezdeményezésére. Tíz magaságyással, asztalokkal, padokkal, kerti
komposztálóval, esővízgyűjtő rendszerrel és egy közös fészerrel rendezték be a Kuny Domokos utca 6.
sz. alatti telket.
Szeptember 9-én Közösségi komposztládát helyezett ki az Önkormányzat a Tabánban a FíungAIRy
projekt KomPOSZTold kampányának keretein belül. Az eseményen Váradiné Naszályi Márta
polgármester mondott beszédet, jelen volt Tüttő Kata, főpolgármester-helyettes, Ámon Ada, a
Főpolgármesteri Flivatal Klíma-és Környezetügyi Főosztályvezetője, és Bardóczi Sándor, Budapest
főtájépítésze.
Ugyanezen a napon adták át a kerület közkedvelt írójáról, költőjéről, Végh Györgyről elnevezett parkot
a Mária tértől egy sarokra, a Csalogány utca 6-10. mögött. Az átadó ünnepségen részt vett Végh
Györgyné, illetve a költő egy még kiadatlan meséjét olvasta fel gyerekeknek a Kossuth- és Jászai Mari
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díjas színművész Molnár Piroska. Végh György meséit és gyermekverseit többek között az I. kerület
helyszínei inspiráltak.
Szintén ezen napon átadták a Budavárért Emlékérmet Békés Itala színésznőnek és Lendvai Eszter
matematikusnak. A Budavárért Emlékérem átadásával emlékezik a kerület Budavár 1686-os
visszafoglalására, de ennél talán fontosabb, hogy átadják vele a kerületben élő emberek szeretetét,
megbecsülését és háláját is.
Szeptember 10-én Nyárbúcsúztató Fesztivált rendeztek a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban,
amelynek házigazdája Csonka András színész volt. A zenés-táncos előadások mellett rengeteg színes
program várta a látogatókat: kézműves foglalkozások, légvár, sportjátékok, arcfestés, csillámtetoválás,
henna, kézműves árusok, pecsétgyűjtő játék, ÖKO sziget, étel-ital és rengeteg játék.
Szeptember 11-én az időközi választást az 5. számú egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP közös
jelöltje, Fazekas Csilla nyerte - megszerezve a szavazatok 53,07%-át. A körzet korábbi képviselője,
Gelencsér Ferenc áprilisban mondott ie, hogy képviselői munkáját az országgyűlésben folytassa.
Szeptember 12-én a Duna medrében talált robbanótestet hatástalanítottak a szakemberek. A Várkert
Bazár móló közelében lakó kerületiek részére az Önkormányzat erre az időszakra befogadóhelyet
biztosított a Virág Benedek Házban.
Ugyanezen a napon az Önkormányzat Ney Ákos emléktáblát avatott az Úri utcában a Várbarátok Köre
Közhasznú Egyesülettel közösen. Ney Ákos a MÁV igazgatója, Ferenc József-rend lovagkeresztjének és
a Nagy Szent Gergely-rend lovagkeresztjének birtokosa, aki 1944-ben átengedte Úri utcai lakását a
Nemzetközi Vöröskeresztnek gyermekotthon céljára. Az arcképet is ábrázoló emléktáblát a Budavári
Önkormányzat megbízásából Farkas Ádám a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész készítette. Az emléktábla avatáson beszédet mondott Váradiné
Naszályi Márta polgármester.
Szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napja alkalmából bemutatásra került a Városháza története és
szépművészeti kincsei, illetve az érdeklődők bejárták az épület alatt kialakított II. világháborús óvóhelyet
is.
Szeptember 20-án a Szentháromság tér megújításával kapcsolatban bemutatta tervét a közönségnek
a nyertes tervezőcsapat. A "Városi erdő" fantázianevet viselő pályamunka tervezői kapták a zsűri fődíját.
Az építész stúdió csapatának nevéhez fűződik többek között a Széli Kálmán tér területrendezése. A
Városháza aulájában tartott fórumon lehetőség volt kérdezni is a tervezőktől.
Szeptember 22-én vette át megbízólevelét Fazekas Csilla, az 5. számú egyéni választókerület új
képviselője a Városházán
Szeptember 24-én a kerületiek ingyenesen adhatták le a veszélyes hulladékot a Naphegy téren, a Dózsa
György téren és a Lovas úti parkolónál.
Szeptember 27-én a tűzszerészeket ünnepelte az Önkormányzat: Török László zászlós a Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezred, Speciális tűzszerész-búvár rajának parancsnoka kapta idén a Szent
Borbála-díjat, amelyet a polgármester adott át. Török László zászlós nagymértékben hozzájárult a
Széchenyi Lánchíd felújítási munkálatainak biztosításához, ezáltal az I. kerület és lakóinak nyugalmához,
biztonságához.
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Október 1-jén a Budavári Önkormányzat szervezésében a kerületi idősek az Idősek Világnapja
alkalmából részt vehettek a Csárdáskirálynővel c. előadáson a Budapesti Operettszínházban.
Október 5-én megkezdődött a Szitakötő játszótér gumiburkolatának felújítása, ami várhatóan
november 7-ig el fog készülni. A kivitelezés alatt.a játszótér nem lesz lezárva, csak a felújítás alatt lévő
burkolat kerül elkerítésre.
Október 6-án, a mai napon a Budavári Önkormányzat az aradi vértanúk emlékére koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartott Batthyány Lajos szobránál.
Váradiné Naszályi Márta és az Önkormányzat csapata hétfőként online, illetve személyes fogadóórát
tartott.
Az elmúlt időszak további kerületi eseményeiről, programjairól szóló hírek a www.budavar.hu
weboldalon, a Várnegyed újságban és az Önkormányzat Facebook oldalán olvashatók.

Várható programok:
Október 15-én közösségi virágültetés lesz a Batthyány téren.
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290/2022. (X. 6.) önkormányzati határozat
melléklete
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Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati
Ösztöndíjpályázat

TONKCSAT-2023-127050-1

2023
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf.: 1418

Támogatáskezelő tölti ki!
Érkeztetőszám:

részére ajánlott küldeményként postázandó

Iktatószám:

2022-09-30-ig
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.

Nyomtatás dátuma: 2022.09.15. 10:14
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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

Nyomtatás dátuma: 2022.09.15. 10:14
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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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BUDAVÁR!
ÖNKORMÁNYZAT
291/2022. (X_. 6.) önkormányzati határozat melléklete

BDW..............-.../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 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. (II.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. (II.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
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költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Általános tartalék
soron biztosított.

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.

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.
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
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-

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 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 Buda vári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"ó m ű.
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
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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 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:* 1

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető

2022....................„ "

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 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 szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTA/ÁNY (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, titulusa1

1 1

_

7 átlátható szervezet:

aJáL 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) * 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
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 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 Szen/ezet 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

számláinak

pénzforgalmi jelzőszáma:
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen BankZrt.
12010154-00379543-00100000

jelzőszáma:

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
N Yl 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
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támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben 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

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

9

tartalom

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 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
BDW......................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

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(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

:

i - 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,

- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata

(ha

az

vagy

hitelesített
ösztöndíj

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély I
aláíráséval igazolja)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
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ösztöndíj

szerződés

vagy

időtartamra) I kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

hitelesített másolata;

kiadási

-

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

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
bankkivonat

vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

élelmiszerbeszerzés)

(pl. , - számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

- számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

vagy
hitelesített

másolata
Utazással,
szállítással

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

- számla

összefüggő másolata;

költségek

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

vagy
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

- 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

és

szolgáltatások

díja

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási j

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,

javítási

szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
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

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
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
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

- 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 hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
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vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

-számla

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
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
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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 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 FIUF 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.)
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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:....................................................................................

-

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.)
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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
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 rsa sá got).
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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: 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 7.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
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.
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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 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 adatvedelemiSbudavar.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: 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
292/2022. (X. S.) önkormányzati határozat melléklete

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 Naszályi 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
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 (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\mű, 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

Attila Közhasznú Alapítvány

Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető
2022

.

A szerződés mellékletei:
1.

Átláthatósági nyilatkozat

2.

ÁFA-Nyilatkozat

3.

Összeférhetetlenségi és érintettség! 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)^_ 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)jG 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
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;

2.

sz. 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

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:.................................................................

-

(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):..................................

b)

c)

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

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. (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 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

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok
Bérköltségek

(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,

- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata

(ha

ösztöndíj

szerződés

vagy

időtartamra) i kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

hitelesített másolata;

kiadási

-

az

vagy

hitelesített
ösztöndíj

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
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 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

aláíráséval 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)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

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

j -

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*

- számla

Ingatlanok,

gépek és egyéb

-

eszközök felújítása

árajánlat,
szerződés

megrendelő
a

és

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- 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 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 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 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) 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
részvénytá 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).

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 (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 tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemcabudavar.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

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.
Az

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 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 adat.vedelemLBbudavar.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: 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
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

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)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

293/2022. (X. 6.) önkormányzati határozat melléklete

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
az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila út 135-137., szervezet nyilvántartási
száma:
01-01-0002085,
adószáma:
19675864-1-41,
bankszámlaszám:
............
Bank
....................................... , képviselő neve: Gyöngyösiné Király Lilla Klára kuratóriumi 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 átadásénak 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 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 ...........................................................
számlaszámára jelen Szerződés aláírását követő 30 napon átutal.

számú

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 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 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 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 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.
12.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Útmutató a Budapest l. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.
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.
ha

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult,

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.
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 Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
20.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató a

Budapest /. kerület Buda vári Önkormányzat által nyújtott támogatásokpénzügyi elszámolásához" ú mű,

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 károkéira 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

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest, 2022........
a Támogatott képviseletében:* 1

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 érintettségi nyilatkozat
7. Támogatási kérelem
8. 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)Jt. 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)yj_ 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 minősüld társasági adóról és az osztalékadórólszóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 2596-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
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
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

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 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 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

Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Bérköltségek

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

i - 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 i

-

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

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

pénzügyi

• számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankkivonat

hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl

- számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

pénzügyi

■ számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

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,
szállítással
költségek

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

- számla

összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
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.
Kommunikációs szolgáltatások

- szerződés vagy megrendelő

(telefon, internet, posta)

hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

-számla

rendszerüzemeltetési
és hitelesített másolata;
webfejlesztési szolgáltatások I - számla hitelesített másolata;

díja

-

pénzügyi

I igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés ;
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
i 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

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

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

i -

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés ;

pénztárbizonylat
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

- 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,

eszközök felújítása

szerződés

megrendelő
a

és

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

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 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 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):..................................

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.

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) 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 ságot),
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: 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. § (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.
4 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
A datkezelés 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: ugyfelszolgalat(anaih.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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

294/2022. (X. 6.1 önkormányzati határozat melléklete
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
terhére további

rendelet 3.

mellékletében foglalt K 513. „Általános tartalékok" sor

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 alszámláira
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 aláírásával kell igazolni.

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.

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 .../2022. (...)
önkormányzati határozat kelte, azaz 2022................napja és 2022. december 31. napja közötti
időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel 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
aláírására 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 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........................„
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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

1 átlátható szervezet:
a)Já 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:
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 minősüld 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 baj, 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 2596ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szen/ezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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.
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
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

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

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

tartalom

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, 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 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) vagy

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

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)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

- számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

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,
szállítással
költségek

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített - számla

összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
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.
Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

szerződés vagy megrendelő

-számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő . - számla

rendszerüzemeltetési
webfej lesztési

és

szolgáltatások

díja

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy I

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

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

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
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
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

- 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 hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

1 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 1
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 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):..................................

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.

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) 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).

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 (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 tér 1.
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. § (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. /.
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.
4 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 adatvedelemcoibudavar.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(5)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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
295/2022. (X. 6.) önkormányzati határozat melléklete

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
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1 -

törzskönyvi azonosító: 778785
statisztikai számjel:

15778783-8411-371-01

adószám:

15778783-1-41

képviseli:

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
1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott a.....................Banknál vezetett............................................................
számú számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal..

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.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.

6.

Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a
nyilvánosságra hozatalához.

7.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni.

8.

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.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval
és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.

10.

A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének
aláírásával kell igazolni.

11.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

12.

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.

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződés 3. pontjában rögzített célok
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.

14.

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.

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 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
késedelmi kamattal növelten.

18.

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
másolatának egyidejű

csatolásával),

elszámolást ellenőrzés céljából

kell

valamint szöveges
megküldeni a

pénzügyi

beszámolót

Budapest I.

bizonylatok

készíteni.

Az

Kerület Budavári

Önkormányzat címére.
19.

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

határozatának dátuma, azaz ................

...12022.

(....)

önkormányzati

és 2022. december 31. közötti időszakban

keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel az elszámoláskor.
20.

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapításét, 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

meghatározott

nyilatkozatok

a

jelen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezik.
22.

Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.

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.

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. (III. 22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de
minimis") támogatást részére nem ítéltek meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás
iránti kérelem elbírálása.

25.

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 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 Naszály! Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest, 2022................... „

"

a Támogatott képviseletében:* 1

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 érintettség! nyilatkozat
7. Támogatási kérelem
8. 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:
s)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:
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 mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi 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;

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
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
120101 54-00379543-001 00000

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, .................................................
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

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
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,
megtörténtét is.

bérek, adók, stb. átutalásának

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 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,

-

ösztöndíj

szerződés

vagy

kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

akkor a nettó összeg átvételét a
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

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankkivonat

hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

- számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

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,
szállítással
költségek

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

összefüggő 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

és

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
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
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

- 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 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 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.)

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:....................................................

-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

b)

c)

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.

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) 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).

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 Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: haner.fanni@budavar.hu. adatvedelemfabudavar.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 valójog

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
A datkeze/és 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: ugvfelszolgalatOnaih.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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ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-i ülésére
a BRFKI. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott
Márton Zoltán r. alezredes kinevezésének véleményezéséről
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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 BRFKI. 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.
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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.

-

kerületi pályázatok kiírása:

2022. október 3.

-

pályázatok benyújtási határideje:

2022. november 3.

-

pályázatok elbírálásának határideje:

2022. december 5.

-

pályázati eredmény, összesített adatok közzététele:

2022. december 6.

-

tanulmányi félévre eső (5 havi) támogatási összeg utalása:

2023. január 31.

-

tanulmányi félévre eső (5 havi) támogatási összeg utalása:

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

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

célú

támogatások

TONKCSAT-2023-127050-1
’TONKCSAT-2023-127050-1 *

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati
Ösztöndijpályázat

TONKCSAT-2023-127050-1

2023
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf.: 1418

Támogatáskezelő tölti ki!

részére ajánlott küldeményként postázandó
2022-09-30-ig

Iktatószám:

Érkeztetőszám:

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 Naszály! 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.

Nyomtatás dátuma: 2022.09.15. 10:14
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Alapadatok (önkormányzat):
önkormányzat neve:

Budapest I. kerület Budavári önkormányzat

önkormányzat címe:

1014 Budapest I. kerület Kapisztrán tér 1.

Polgármester:

Váradiné Naszály! 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

Nyomtatás dátuma: 2022.09.15. 10:14
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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.

Nyomtatás dátuma: 2022.09.15. 10:14
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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 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* 1

Tisztelt Képviselő-testület!
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2021. szeptember 30i 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 (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 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.
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

1.

melléklet: Közép-Budai Tankerületi Központ támogatási kérelme

2.

melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)
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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.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
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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)

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

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Magyar Államkincstár

II. 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
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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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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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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;
e) nem kijárt közjog tisztségviselő:

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
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).
a) a
b) a
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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
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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^ olyangazdálkodó 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, amellyelMagyarországnak 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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Név (elnevezés)
Év-hó
Adószám/adóazonosító
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT 2022. szeptember
15835248-2-41

https://nav.gov.hu/adatbazlsok/koztartozasmentes/egyszeruJekerdezes
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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.
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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:* 1

Volosin Katalin
Gazdasági Irodavezető

2022....................„ "

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

6.

Összeférhetetlenségi és érintettség!' nyilatkozat

7.

Támogatási kérelem

8.

Ad atvé d e I m i táj é koztató

pénzügyi elszámolásához
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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 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, titulusa1

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;

6

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 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,

................................................... ,

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
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támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben 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

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

9

tartalom

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.
Atámogatás felhasználását ellenőrizni kell. Atámogatás! 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
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(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 igazoláséra
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,
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

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
bankkivonat

vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl. ' - számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

pénzügyi

igazolására

számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

-

megrendelő

hitelesített I

számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,

kiküldetéssel,

szállítással

összefüggő

költségek

-

megrendelő

hitelesített

-számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
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

- 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
webfej lesztési

és

szolgáltatások

díja

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített 1
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,

javítási

szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi

teljesítés
kiadási

igazolására
pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői,

oktatási,

képzési,

tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
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- számla

-

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
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
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

- 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 hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
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vagy

- számla

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 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.
ATÁMOGATÁS 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:....................................................................................

-

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.)
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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 tön/ény 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.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1.

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
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika
jegyző

Várattiné Naszályi Márta
,4^ polgármester
/4
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
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'
AUG
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.
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 érintettség! 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
//
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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 rendelkező gazdálkodó 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 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
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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A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
NemzetiAdóHITELESÍTETT
es Vámhivatal
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 Naszályi 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 Naszályi Márta

Gyöngyösiné Király Lilla

polgármester

törvényes képviselő

Budapest I. kerület Budavári

Attila Közhasznú Alapítvány

Önkormányzat

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:
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 a ba), 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, .................................................
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. 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:...............................................

-

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.

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, 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;

alátámasztó

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
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
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

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

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(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
másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

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

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

Ösztöndíjak

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
1 - döntés az ösztöndíjról
1 mennyit,

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)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

í beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

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

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

Informatikai,
rendszerüzemeltetési
webfej lesztési

es

szolgáltatások

számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés

díja

igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
szerződés
másolata;

Bérleti díjak

hitelesített

■ számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
! igazolására
kiadási
| pénztárbizonylat
vagy
!

Közüzemi díjak

Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
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

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata

Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata

Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*

- számla

Ingatlanok,

gépek és egyéb

-

eszközök felújítása

árajánlat,
szerződés

megrendelő
a

és

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- 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

l igazolására

I 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 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) 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
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

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
az Attila Közhasznú Alapítvány egyedi támogatási kérelméről
a regensburgi Goethe Gimnázium partnerkapcsolata tárgyában
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:

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 mellékletei1
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
Aquaworld
Palamentlátogatás
3D-s kisfilm Magyarország történetéről
Pálvölgyi barlang
Búcsúest: magyar táncház, vacsora
Reprezentációs költségek
Összesen

Költsége
60.000,- Ft
67.000,-Ft
22.400,- Ft
13.600,- Ft
45.000,- Ft
72.000,- Ft
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) 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
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
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 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 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)

2

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 /
1012 Budapest, AtBla

( Á /// (

út&^r—/' //

Adószám: 19675864S-417

f

-------Z—

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 - számla, vagy kifizetési
másolata;
jegyzék (bérjegyzék) vagy
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék) 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)
- döntés az ösztöndíjról (ki, - ösztöndíj szerződés vagy
mennyit, mennyi időtartamra) kifizetési
bizonylat
hitelesített másolata;
(bérjegyzék)
- 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)
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

megrendelő
hitelesített - számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
kiküldetéssel, megrendelő
hitelesített - számla
szállítással
összefüggő másolata;
költségek
- 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.
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,
javítási megrendelő
hitelesített - számla
szolgaitatások díja
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői, oktatási, képzési, megrendelő
hitelesített - számla
tanácsadói és biztosítási díjak
másolata;
- 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
hitelesített - számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások megrendelő
hitelesített - számla
nyomdaköltsége
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 - árajánlat, megrendelő és - számla
eszközök felújítása
szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
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- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök
vásárlása, - árajánlat, megrendelő és - számla
előállítása
szerződés
hitelesített
másolata;
- 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
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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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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
15

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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NYILATKOZAT II.
I. A pályázó adatai
(XUnlű t / „o'iWcxoHui , Pvt-^i uaW .
Ik ,
.o3o|^ | ^
Ö

Neve
Nyilvántartásba vételi okiratának száma
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése
Képviselőjének neve

'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

Nyilatkoza1

\Ntí

’ 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-

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

ZJ

és Vámhivatal

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT
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:
19675864-1-41,
bankszámlaszám:
............
Bank
....................................... , képviselő neve: Gyöngyösiné Király Lilla Klára kuratóriumi 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 ...........................................................
számlaszámára jelen Szerződés aláírását követő 30 napon átutal.

számú

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.
12.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Útmutató a Budapest /. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.
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.
ha

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult,

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.).
20.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató a

Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"öwmiá,

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

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest, 2022.........
a Támogatott képviseletében:* 1

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 érintettségi nyilatkozat
7. Támogatási kérelem
8. 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, titulusa1

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 rendelkezőgazdálkodó 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
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

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, .................................................
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

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, 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 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

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(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;
1 - 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)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok
Irodaszer,

nyomtatvány

beszerzés

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

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

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
! pénztárbizonylat

teljesítés

j

kiadási j
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

- 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

-számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy
i

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Szakértői,

oktatási,

képzési,

-

tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

vagy

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
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomda költsége

-

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

-

árajánlat,

eszközök felújítása

szerződés

megrendelő
a

és

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

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 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:......................................................................

-

(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:.....................................................

-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

b)

c)

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-
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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) 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: adatvedelemtabudavarhu
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.
cégszerű aláírás

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.Ylémeth Mónika

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jegyző

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 „
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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
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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

MSI N730K-2GD3H/LPV1 GeForce GT 730 2GB
videókártya

27890

6

167340

112690

2

225380

42000

1

42000

210000

2

420000

SAMSUNG Odyssey G3 27" monitor

91000

1

91000

kábelek

65000

1

65000

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.
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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 szabályozottpiacára 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 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, 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
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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:.....................................................................................

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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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 Naszályi 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
terhére további

rendelet 3.

mellékletében foglalt K 513. „Általános tartalékok" sor

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.

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.

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.

2022.

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 rendelkezőgazdálkodó 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 mint25%-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'tt
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
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

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

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

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:

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. (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

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)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

- számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

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
bankszámlakivonat

í

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

-számla
I

teljesítés
kiadási
vagy
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

- 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
webfej lesztési

es

-számla

hitelesített másolata;

szolgáltatások

- számla hitelesített másolata;

díja

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazoláséra
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

. bankszámlakivonat hitelesített
i

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

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

számla

Szakértői,

oktatási,

képzési,

tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

vagy

teljesítés

pénztárbizonylat

igazolására

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
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
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

- 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 í eszközök felújítása

árajánlat,

szerződés

megrendelő
a

és

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

-

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 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:......................................................................

-

(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:.....................................................

-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

b)

c)

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.

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
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
1.

melléklet: Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

2.

melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)

3.

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
Polgármesteri Hivatal

Budavári
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, NOcákisz 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:

5p. L

Felhatalmazással
érintett
jénzforúalmi jelzőszáma:

Utó Ivói~

fizetési

számláinak

számlájának

Z

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
Jelzőszáma:

ftémZ' 6U&Í

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 táviatábóli" 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 (Mára! 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 >’

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 Magyatwszagnak a
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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:

bp- i- Ibwl-cM

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi ielzőszáma:

fizetési

számláinak

'llo&io&fi — oí 53 % 5"3

számlájának

-

pcria&oj.

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

-f-------------- f

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.
0&4J
Budapest, 2022.

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 támogatott
program, esemény,
rendezvény neve

előirat

Bolgár-Görög Koncert
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A felhaszná It összegek tételes felsorolása

> ■
Sorszám

Számla száma

1

A01903474/0121/00001

2

A01903474/0121 /00004

Szolgáltatás, áru stb.
megnevezése

tároló dobozok

IPllU

-

Számla bruttó
értéke

Számla nettó
értéke

ÁFA
összege

(Ft)

(Ft)

(Ft)

7500

5906

1594

31367

24698

6669
1273

5990

4717

AV-2021-19

görög
élelmiszer
kóstoltató
görög
élelmiszer
kóstoltató
zenei szak i 6áltatás

150000

150000

BMH2021/63U

terem bérlet

75000

75000

2021/11508

fénydekoráció

14990

11803,15

A01903474/0121/00006

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): 15778783-141.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, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól Bolgár-Görög Koncert céljára 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.

*
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i)

Az program, esemény, rendezvény helye és pontos dátuma:
Marcii Sándor Művelődési Ház, Budapest, Krisztina tér 1,1013
2021.12.11.

2)

A résztvevő^ közreműködők, látogatók létszáma:
A
V
.C
M
,V
Gi
,H
G
.,S
A

3)

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)

' 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

4)

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:
•

az esemény, rendezvény, program fotódokumentációja - csatoljuk a plakátokat, totókat

•

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
Vevönfttldi:

Stáwía iféíi/M afotoi:
MK Discotcthnika Kft

GKÖ

3325 Noszvaj
Kölcsey Ferenc utca 6.
Adószám: 23585357-2-10
EU adószám: HU235S5357
Bankszámfaszám,: 11739009-20251796 {OTP Bank)
Tel,:+36 30 589 8539
E-mail.r infoWnikaudio.hu
Web.: www.tnkaudio.hu

1014 BUDAPEST
KAPISZTRÁN TÉR 1.
Adószám 15778783-1-41

Üzleteink: 1077 Budapest Rottenbiller utca 54
4027 Debrecen Nyfl; utca 38

Fizetési mód

Számla kelte

Teljesítés időpontja

Fizetési határidő

Készpénz

2021.1241.

20214241.

2021.1241.

Megrendelés száma: 44057
Megnevezés

Tetm&kód

Cikkszém

BesmZ SlimPAK 30 KGB (6*3W> LED reflektor
150902

Menny.Mee.

LOOdb

Kedv.

lÍRy

ÁFA

Netté feték

ÁFA érték

Breftö értek

14990,00 27%

11803,15

3184,85

14990,00

118Q3;iS

316435

14 990,00

11803,15

318435

14990,00

1180,15

(27%-osÁFA) 27%
Összesen:

Fizetendő végösszeg: 14 990 Ft
ffizninégytzrr-kikncszáxkikntoenforint'*

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
L'

eredeti -1 .példány

Síáailaklbocsátó neve. elmet

Vevő neve, elme:
Budapest í kerület Budavári Gőrüg Nemzetiségi

: Mám) Sándor Művelődési Ház

Önkormányzat______________

i 1015 Budapest, Krisztina tér 1.

1614 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 15778783-M1
| Bankszámlaszám:

. Adószám: 15501057-2-41
■ Bankszámlaszára: 12001008-013319)1-00100002

_Hivatkezás/fi: intéző
I '
G
E

fizetés módja

Teljestléa időpontja

Számla kelte

Fizetés határideje

átutalás

2021.12.11.

2021.12.16.

2021.12.24.

> Sorszám

Megnevezés

j Vtsz/Sq

Mennyiség

|

Terembérleti díj szerződés szerint

Me.

Nettó egységár

i-----------J------------ 1-------- ---------- - —"
1,

J 7020.12.4
i

2,5

óra

Kedv.

Nettó érték

30 000 Ft

ÁFA

75 000 Ft

,

ÁFA érték

TAM

Bruttó érték

OFt

7SOOOF*

Összesed:

75 000 Ft

Terembérleti dij 2021 iV/02l. szerződés szerint

terembérlet, díszterem

Kötjük, hogy a számla kiegyenlítésekor hivatkozzon a számla számára.

ÁFA részletezése

Száahértík ÁFA nélkül

ÁFA Összeg

Száaibéjték ÁFA-vil

Tárgyi adómentes

75 000 Ft

OFt

75 000 Ft!

Összesen:

75 000 Ft

OFtJ

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

o7ámi a
OjCAMLA

program

Sorszám; AV-2021 "19
VEVŐ:

ELADÓ;

A

BUDAVÁRI GORÖG KISEBBSÉGI

V

ÖNKORMÁNYZAT
Magyarország 1014 BUDAPEST
KAPISZTRÁN téri

Magyar adószám:
Számlaszám:

Magyar adószám:
Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés: 2021.12.11.

KeHezés: 2021.12.11.

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 fenérték
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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Ifjan ide a kereséshez

01712834

frjor. ide a kereséshez

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:

15778783-8411 -371 -01

adószám:

15778783-1-41

képviseli:

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.

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.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.

6.

Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a
nyilvánosságra hozatalához.

7.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni.

8.

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.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval
és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.

10.

A támogatási szerződésben foglaltak megvalósításét a Támogatott képviselőjének

11.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület

aláírásával kell igazolni.
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
12.

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.

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződés 3. pontjában rögzített célok
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.

14.

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

jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

vagy

jelen

szerződésben

rögzített

15.

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 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
késedelmi kamattal növelten.

18.

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
másolatának

egyidejű

csatolásával),

elszámolást ellenőrzés céljából

valamint szöveges

kell

megküldeni a

pénzügyi

beszámolót

Budapest

I.

bizonylatok

készíteni.

Az

Kerület Budavári

Önkormányzat címére.
19.

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

határozatának dátuma, azaz ................

.../2022.

(....)

önkormányzati

és 2022. december 31. közötti időszakban

keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel az elszámoláskor.
20.

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

meghatározott

nyilatkozatok

a

jelen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezik.
22.

Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.

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.

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.

25.

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 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:* 1

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
7. Támogatási kérelem
8. Adatkezelési Tájékoztató

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, titulusa1

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 külföldijogi személy vagy jogi 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
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

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
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

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 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) 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 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

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

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......"
3. MELLÉKLET

Értékbecslési szakvélemény

ERTEKBECSLESI SZAKVELEMENY
Ingatlan címe:

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest I. kér. Kuny Domonkos u. 10.

Helyrajzi száma:

7575/2, 7576, 7580

Természetbeni címe:

1012 Budapest I. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest I. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest 1. kér. Kuny Domonkos u. 10.

Az értékelés dátuma:

2022.09.01

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform.hu

27/2
tel.:242-22-29
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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.

Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:
Értékel túl. hányadhoz tartozó telek területe:
Értékelés határnapja:
Értékelés érvényessége:
Szakvéleményt készítette:
Hrsz
7572/2
7576
7580

Tulajdonj'og
1/1, 1/1, 1/1
2

060

m2

2022.09.01
180 nap

|

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

Összesített érték:

1 022 200 000

,- 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.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

27/4
tel.: 242-22-29

cityform@cityform.hu

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
szabályozott ingatlanokra vonatkoznak.

és

ingatlan

nyilvántartásban

is

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.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

2.

cityform@cityform.hu

27/5
tel.: 242-22-29

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.
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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:
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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

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
Budapest 1. Kerületi Budavári Önkormányzat

Jogosult neve:
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:

Belterület
7580

I. rész
Terület megnevezése:
Területe:

Kivett beépítetlen terület
745

II. rész
Tulajdoni hányad:
Jogállás:
Jogosult neve:
Címe:

1/1
Tulajdonos
Budapest 1. Kerületi Budavári Önkormányzat
1014 Budapest Kapisztrán tér 1

III. rész
Terhelés:
Jogosult neve:
Címe:
Terhelés:
Jogosult neve:
Címe:

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

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
Népesség: 24 933 fő
t/
Budapest
I.
kerülete
Budapesten a Duna jobb
t¥
partján, Budán fekvő kerület.
Északon
Budapest
II.
■ ti. kerülete
kerülete, nyugaton a XII.
\
kerület, délen a XI. kerület,
{ ,
míg keleten a Duna által az V.
I

kerület határolja.
A Várnegyed Budapest I
kerületében,
a Várhegyen

^

Településen belüli
elhelyezkedése:
Környezete:
Megközelíthetősége:

Tömegközlekedési eszközök:
Utca burkolata:
Infrastruktúra:

Értékbefolyásoló környezeti
tényezők:

Szakvélemény

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 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

Szakvélemény
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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
serejís/.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

Szakvélemény
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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:
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 a használat és
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.)

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

Szakvélemény
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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.

Szakvélemény
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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

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.
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
A makrokörnyezetet vizsgálva, előnyként értékeljük a központhoz,
elhelyezkedést, hátrányként a távolabb elhelyezkedő ingatlanokat.

belvároshoz közelebbi

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.
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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

265 000 000
664
399 096

650 000 000

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi bruttó ár (Ft)
kínálati/adásvsteli nettó ér (Ft)
telekméret ím2)
fajlagos ár (Ft/m2)

576

725 000
kínálat
2022. augusztus

tulajdonátr. viszonya/típusa
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)
értékkiigazítás

0,90

0,90

652 500

359 187

531 818

'

kínálat
2022. augusztus

AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
kedvezőtlenebb
hasonló
I. kerület

településen belüli elhelyezkedés
telekméret (m2)

övezeti besorolás, beépíthetőség

1 100

590 909
kínálat
2022. augusztus
0,90

kedvezőtlenebb

1,05

1,00

1,10

576

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+lejtös

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

tervfprojekt

nincs

van
0,90

1,00

1,00

víz, villany

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

520 807
33%

forma, alak, lejtés, egyéb

1,00

meglévő közművek
szintterületi mutató

3,5

ÖSSZB-WSONLfTÁS KÖVETKEZTETÉSE

SÚLYOZÁS
telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

becsült érték kerekítve (Ft)

Szakvélemény

1,00

1,00

hasonló

hasonló

33%

576
496 244
285 836 710

285 800 000
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7576 hrsz:
Összehasonlítás szempontjai

hasonlító - 1

össze
hasonlító - 2

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%)

inqatlan.com
31193653

ingatlan.com
32305169

145 000 000

265 000 000

200

664

1 100

725 000

399 096

590 909

Értékelendő

illliillliilll
Ingatlan címe:
Környezete:
Jelleg, tunkció:
Övezeti besorolás:
Adat forrása:

Össze

Össze

'

ingatlan.com
28016558

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi bruttó ár (Ft)
kínálati/adásvételi nettó ár (Ft)
telekméret ím2)

739

fajlagos ár (Ft/m2)
tulajdonátr. viszonya/típusa

kínálat

kínálat/adásvétel időpontja

2022. augusztus

kínálat/adásvétel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

kínálat
T 2022. augusztus

0,90

0,90

652 500

359 187

650 000 000

kínálat
' 2022. augusztus

0,90
531 818

értékkiigazítAs az elhelyezkedés, mikrokörnyezet és minőség miatt

településen belüli elhelyezkedés
telekméret (m2)
övezeti besorolás, beépíthetőség

kedvezőtlenebb

hasonló

1,05

1,00

1,10

739

kisebb

hasonló

nagyobb

0,90

1,00

1,05

L1-V1-Z

kedvezőbb

hasonló

kedvezőtlenebb

1. kerület

75%
oszthatóság

kectezőtlenebb

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

466 943

520 807

34%

33%

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
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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

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%)

inqatlan.com
31193653

inqatlan.com
32305169

145 000 000
200

265 000 000

Adat forrása:

r

ingatlan.com
28016558

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

664
399 096

725 000
kínálat

kínálat/adásuátel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

2022. augusztus
0,90

652 500

kínálat
2022. augusztus
0,90

359 187

650 000 000
1 100
590 909
kínálat
r 2022. augusztus
0,90

531 818

ÉRTÉKKIIGAZiTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés

1. kerület

ked\A3zőtlenebb
1,05

hasonló
1,00

kedvezőtlenebb
1,10

745

kisebb
0,90

hasonló
1,00

nagyobb
1,05

L1-V1-Z
75%

kedvezőbb
0,95

hasonló
1,00

kedvezőtlenebb
1,05

hasonló
1,00

hasonló
1,00

hasonló
1,00

szabálytalan

hasonló
1,00

támfal+lejtös
1,30

hasonló
1,00

bontandó felépítmény

nincs

hasonló
1,00

hasonló
1,00

hasonló
1,00

jogi állapot

önálló

hasonló
1,00

hasonló
1,00

hasonló
1,00

terv/projekt

nincs

van
0,90

hasonló
1,00

hasonló
1,00

víz, villany

ked\«zőbb
0,95

hasonló
1,00

kedrezőbb
0,95

3,5
1,00

3,5
1,00

5
0,85

500 844

466 943
33%

520 807
33%

telekméret (m2)
övezeti besorolás, beépíthetőség
oszthatóság
forma, alak, lejtés, egyéb

meglévő közművek
szintterületi mutató

3,5

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

34%

telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

becsült érték kerekítve (Ft)

745
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.

Hrsz
7572/2
7576
7580

Szakvélemény

Cím
1012 Budapest 1. kér. Márvány u. 3/B.
1012 Budapest 1. kér. Márvány u. 5.
1012 Budapest 1. kér. Kuny Domonkos u. 10.
Összesen:

Piaci érték
285 800 000
366 700 000
369 700 000
1 022 200 000

Ft
Ft
Ft
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.
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

Piaci alapú (forgalmi) érték:
Hozamszámításon alapuló érték:

MFt
MFt

Költség alapú érték:

súly:
súly:
súly:

100%
0%
0%

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekftve =

hrsz

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
0,00 MFt
0,00 MFt

alatti ingatlan értékelését az Általános Feltételrendszerben

foglaltak szerint elvégezve
2022.09.01
értékét összesen:
1 022 200 000

-i fordulónapra,
Ft-ban, azaz

az ingatlan tehermentes valós piaci

Egymilliárdhuszonkettőmillió-kétszázezer Forint

Szakvélemény
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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
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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

Ingatlan címe:

Jelleg, tunkció:
Adat forrása:
Adat azonosítója:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK

Értékelendő

Össze
hasonlító -1

Össze
hasonlító - 2

Össze
hasonló - 3

1012 Budapesti, kér.
Márvány u. 3/B.
1012 Budapesti, kér.
Márvány u. 5.
1012 Budapesti.kér.
Kuny Domonkos u. 10.

Budapest II. kér.
Gyémántos lépcső

Budapest XI.
Aliz u

Budapest IX
Gönczy Pál u. 2.

felszíni beálló
incjatlan.com
22919553

felszíni beálló

felszíni beálló
ingatlan.com
32956792

beépiteteln terület

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)

ingatlan.com
33135184

kínálat

kínálat

2022. augusztus

2022. augusztus

0,90

0,90

17 550

18 000

25 000

kínálat
' 2022. augusztus
0,90
22 500

ÉRTÉKKIIGAZiTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés
darabszám
közművek
hasznosíthatóság
megközelítés
felszín

Budapest I
57

becsült bérleti díj (Ft/hó)
Becsült érték kerekítve(Ft)

Szakvélemény

1,10

kedvezőbb
0,95

hasonló

hasonló

1,00

1,00

hasonló

hasonló

hasonló

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

hasonló

hasonló

hasonló

víz, Vllany

murvás-föld

SÚLYOZÁS

fajlagos átlagár (Ft/db/hó)

kedvezőtlenebb

1,05

hasonló
1,00

ÖSSZEHASOM-ÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE

számítás alapját képező terület (db)

kedvezőtlenebb

1,00

1,00

1,00

15 663

16 830

18 169

33%

33%

34%

57
16 900

963 311
960 000 HUF
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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 7575/2, 7576, 7580

hrsz

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,
Ft-ban, azaz

az ingatlanok bérleti diját havonta

KILENCSZÁZHATVANEZER
forint/hó összegben állapítjuk 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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Mellékletek
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ARCHICAD OKTATÁSI VERZIÓ
bejárat (Kuny Domokos u.)
telekhatár

m

o.
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, 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.
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

•

az Ingatlan területére, illetve a csatornák fenntartási védőterületeire (védősávokra) a

készítése esetén a burkolat szükséges teherbírása 11,51 tengelyterhelés;
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 m2 földterületű, „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. MELLÉKLETEK1
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:

Munka száma: 2021-80
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VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 7619/7 helyrajzi számú földrészletre vonatkozó vezeték jog bejegyzéséhez
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a 7619/7 hrsz.-úfildriszieten 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

-

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig
hatályos.

Budapest 2021. 12. 09.
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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

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tulajdonos/vezetékjog alapító

vezetékjog jogosultja

[...] ellenjegyző jogtanácsos/ügyvéd

dr. Mohai László ellenjegyző ügyvéd
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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
Tulajdonos/vezetékjog alapító

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
vezetékjog jogosultja

[...] ellenjegyző jogtanácsos/ügyvéd

dr. Mohai László ellenjegyző ügyvéd
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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.
vezetékjog jogosultja
képviseletében: [...] és [...]

Tulajdonos/vezetékjog alapító
képviseletében: [...]

Ellenjegyzem: [...], 2022. év........ hó.........nap

[...]
KASZ: [...]

Ellenjegyzőm: Budapest, 2022. év.......... hó
nap

'

dr. Mohai László ügyvéd
KASZ: 36065501

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Tulajdonos/vezetékjog alapító

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
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:

Kivett beépített terület és
benzinkút

Természetben:

benzinkút

Értékelés típusa:
Forgalmi érték megállapítása a Budapest I. Kerületi Budavári Önkormányzat részére.
Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:

F

Jelenlegi készültsége:

Tulajdonjog
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
Fő módszer
Hozam alapú érték
Fő módszer
Költség alapú érték
Ellenőrző módszer
Összesített érték:
azaz

564 200 000

Ft

475 100 000

Ft

567 400 000

Ft

519 700 000
Ötszáztizenkilencmillió-Hétszázezer

-11____ ^

Forint

Értékcsökkenés, vagyis a szolgalmi jog értékének összesítése
Vezetékjog értéke (paici alapú(forgalmi) értékből)
azaz

10 280 000

Tízmillió-Kétszáznyolcvanezer

Ft

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-
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Készítette:

Ellenőrizte:

ÜB lOTOiíSJ-APT”

//-i
Veres Balázs
ingatlanvagyon értékelő
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Del’ Medico Rossinelli Andrea
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.

Szakvélemény
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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

Szakvélemény
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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.
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 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
Szakvélemény
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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:
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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
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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:

Vezetékjog 26 m2 területre

Jogosult neve:
Cím:
Bejegyzés:

Jogosult neve:
Cím:
Önálló szöv. bejegyzés:

Bejegyzés:
Jogosult neve:
Cím:

Bejegyzés:
Jogosult neve:
Cím:

Szakvélemény

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
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:

.

Terület: 3,41 km2

(/
f
$

Budapest
I.
kerülete
Budapesten a Duna jobb partján,
Budán fekvő kerület. Északon

u
- udapestf. kerülete

Budapest II. kerülete, nyugaton a
XII. kerület, délen a XI. kerület,
míg keleten a Duna által az V.
kerület határolja.

1

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:

Budapest 1. kerületében található a Mészáros utca-Győző utca
kereszteződésénél, Krisztinaváros kerületrészen.

Környezete:

Környezetében üzleti és kereskedelmi-szolgáltató ingatlanok,
valamint társasházak találhatók.

Megközelíthetősége:

Központi
elhelyezkedéséből
adódóan
könnyedén
megközelíthető, a Krisztina út-Mészáros utca útvonalon.

Tömegközlekedési eszközök:

BKK megálló
autóbuszok).
Aszfalt

Utca burkolata:
Infrastruktúra:
Értékbefolyásoló környezeti

lOOm-en belül elérhető. (105,

178-as jelű

Teljeskörű
Elhelyezkedés, megközelíthetőség

tényezők:

Szakvélemény
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Az ingatlan településen belüli elhelyezkedését az alábbi térképrészlet szemlélteti:
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6.1. 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
Szabadon álló

Jelenlegi beépítettsége: %
Kerítettség:

-15% (előtető nélkül)

Növényzet, ha van:
Jelenlegi hasznosítás:
Parkolás:

Szakvélemény

kerítetlen

ButiavaT PalO'd
Vi-^tSiürÖ
I

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
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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
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Épület általános jellemzői

Alapozás

sávalap

Teherhordó szerkezet
Födémszerkezet

tégla falazat
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,
helyiségekben kerámia burkolat
jellemzően kerámia/gres lap burkolat

Padozat
Fűtés, melegvíz

szabványos világítótestek korszerű izzókkal

Szellőzés, klíma
Egyéb berendezések

természetes/gépi szellőzés

állapot:

vizes

fűtés központilag gázkazánnal biztosított, radiátoros hőleadással, a
melegvíz villanybojler által biztosított.

Világítás

Helyiségek:
Épület leírása, műszaki

burkolatok,

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. MÓL által hasznosított/üzemeltetett
ingatlant.__________
_________________
____

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.
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Területkimutatás
TERÜLETKIMUTATÁS

Megnevezés
wc-mosdó
hulladéktároló
gépház
autómosó

szint
földszint
földszint
földszint

közlekedő
iroda
shopraktár

földszint
földszint
földszint
földszint
földszint
földszint
földszint
földszint

olaj raktár

földszint

kazánház
személy, ölt.
személy. Wc
shop

Összesen:
helyiségcsoport
megnevezése
K=1
K=2

7.

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

Állapot

9,30

9,30

jó

193,1

193,1

Nettó terület
5,90
6,20
12,20
56,10
8,70
11,70
7,80
45,00
11,60
9,30
9,30

Nettó terület Hasznos terület
m2

shop épület
autómosó ép. Rész

112,7
80,4

112,7
80,4

összesen:

193,1

193,1

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó

redukáló
tényező
1,0
1,0

K*
2
2
2

Megjegyzés

2
1
1
1
1
1
1
1
1

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)
Elhelyezkedés

Gyengeségek (Weaknesses)
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.
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7.2. 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)
(2)
(3)
(4)

láthatóság
elhelyezkedésük és megközelíthetőségük;
forgalmazott üzemanyag mennyisége (liter/év);
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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1016 Budapest I. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.

CITY-FORM 2000 KFT.
1037 Budapest, Farkastorki út 25/c

cityform@cityform. h u

41/23
tel.: 242-22-29

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 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.
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

Összehasonlitó -1

Össze
hasonlító - 2

Össze
hasonlító - 3

1016 Budapesti, kér.
Mészáros u.

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
Építés é\e:
1997
1990Adat forrása:

1990-2000

1990-

inaallan.com

inaatlantaiolo.hu

inaatlan.com

31156729

6058919

20411622

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
141 732 283

228 346 457

250 000 000

1 696

2 150

3 270

1 000

193

700

243

250

kínálati/adásvételi ár (Ft)
telekméret (m2)
redukált alaptemlet (m2)
kútfejek száma (db)
Becsült forgalmazott menny. (Mliter/év)

3 oszlop 21 kútfej
4,5

fajlagos ár (Ft/millió liter/év)

2

5

5

1,5

1,5

2,0

94 488 189

kínálat/adásvétel

152 230 971

kínálat

kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adás\átel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/millió liter/év)

2022.

augusztus
0,85

80 314 961

kínálat
2022.

augusztus
0,85

129 396 325

r

125 000 000
kínálat
2022.

augusztus
0,85

106 250 000

ÉRTÉKKIIGAZlTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
elhelyezkedés
megközelíthetőség, átmenő forgalom
telekméret (m2)
alapterület (m2)
építés éve
műszaki állapot

Budapest

kedvezőtlenebb

kedvezőtlenebb

I. kerület

1,20

1,05

1,05

kedvező

kedvezőtlenebb

hasonló

hasonló

nagy átmenő forgalom

1,05

1,00

1,00

1 696

hasonló

nagyobb

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

193
1997
átlagos-jó

hasznosíthatóság
ÖSSZB-lASONLÍrÁS KÖVETKEZTETÉSE

124 096 953

137 944 056

kedvezőtlenebb

114 396 439

Összes korrekció
■-

SÚLYOZÁS

számítás alapját képező forgalmazott
mennyiség (Mliter/évfl

4,5

fajlagos átlagár (Ft/millió liter/év)

125 368 322

becsült érték (Ft)

564 157 451

Becsült érték kerekítve (Ft)
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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

ÓknozMÜan
tnoiorbtozin

CMZOtMj

Keverék

LPG autógáz

(Ftfl)

(Fül)

(Fül)

deccmoer

511

52S

551

321

november

473

492

513

271

236

oktobc-r

454

462

4&3

2S1

238

■szeptember

462

4G9

502

272

410

228

augusztus

448

453

488

262

Kevorek

LPGautogtz

(Fül)

(Ft/l)

(Ft/I)

december

364

372

4Ű1

247

november

37B

369

415

235

231

OktQDCi

382

384

419

371

366

408

373

3BS

Gúzotof

Keverek
(Ft/l)

LPG autógáz

(Ft/1)

386

412

423

23S

novemoer

397

422

433

233

Október

385

403

422

(Ft/l)

2020. tv

Oknoz*tí*n
motorbenzin

ESZ'95 (Ft/I|

Gázolaj

ESZ 05 (Ft/I)

moforóerjztn
ESZ-95 (Ftfl)

2019Jv

2021.év

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
383 Ft/l
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2022.év

OkvozMian
motoröenzin
ESZ-Ö5
(ha távági
árszabás)
(Ft/l)

Útmozatfan
motorbenzin
ESZ'95
(paci
árezebátj
(Ft/l)

Gázotef
(hetoBigí
Árczabát)
(Ft/t)

Gázol*)
(púd
ámebás)
(Ft/t)

Ktvefé*
vnn

szeptember

4B1

694

4Ő1

751

528

augusztus

481

775

481

815

528

július

481

733

481

725

528

június

431

481

684

522

május

481

481

683

522

április

481

481

-

522

március

481

4 Bt

február

478

478

518

január

481

481

520

95-ös
565 Ft/l
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521

Gázolaj
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

maximum
3,00%

Ország kockázati felár

1,00%

1,00%

Szektorkockázati ráta

3,00%

4,00%

Vállalkozás specifikus kockázati ráta
Összesen

1,00%
8,00%

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)

é
|
* ror

akkor a CDS 1 %-os díj mellett tehetjük
meg.
.

*

''
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.
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8.2.1. DCF tábla:
Hozam alapú értékelés

3.
4.

Telekméret
Felépítmény területe
Kútfejek száma
Átlagos forgalmazott mennyiség

1 696 m2
193 m2
21 db
4,5 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 Ft/liter
13,5 Ft/liter
2,7 Ft/liter
10,8 Ft/liter

6.

Számított haszon üzemanyag értékesítés
(4. x 5.3)
Shopból származó haszon (üzemanyag értékesítés 30%-a)

1.
2.

6.1

48 613 035 Ft/év
14 583 910 Ft/év

6.2

6.3 Gépi autómosó bevétel (üzemanyag értékesítés 15%-a)
6.4
6.5 Elektromos töltőből származó bevétel(üzemanyag értékesítés 5%-a)

7 291 955 Ft/év
Ft/év
2 430 652 Ft/év

6.6 Számított haszon összesen

72 919 552 Ft/év

7.1
7.2
7.3
7.4

7
21
2
3

Bér költség (2fő; 300000Ft/hó)
Üzemeltetési költség (számított haszon 30%-a)
Felújítási költség (számított haszon 3%-a)
Menedzsment költség (számított haszon 5%-a)

7.5 Számított költség összesen
8.

Haszon

9.

Tőkésítési ráta

10. Becsült hozam alapú érték kerekítve

Szakvélemény

200 000
875 866
187 587
645 978

Ft/év
Ft/év
Ft/év
Ft/év

34 909 430 Ft/év

38 010 122
8,0

\%~

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

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
338 766

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
telekméret ;m2)

1 696

fajlagos ár (Ft/m2)

314 249

297 724

tulajdonátr. viszonya/típusa

kínálat

kínálat

kínálat/adásvétel időpontja

2022. augusztus

kínálat/adástétel miatti korrekció
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

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
megközelíthetőség
telekméret (m2)
övezeti besorolás
beépíthetőség
jogi jelleg
forma, alak, lejtés, egyéb
bontandó felépítmény/építmény hatása

Budapest

hasonló

hasonló

kedvezőtlenebb

1. kerület

1,00

1,00

1,05

könnyedén

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

1 696
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

113 m2

292 m2

fizikai avultság

27%

27%

27%

funkcionális avultság szorzószáma

0%

0%

0%

környezeti avultság (max.

0%

0%

0%

100%

100%

100%

131 400 eFt

43 711 eFt

39 459 eFt

20%)

szorzószáma

piaci helyzet miatt módosító tényező
épület, építmény, építményrész forgalmi érték
épület, építmény, építményrész stb.
a felépítmény pótlási költsége

4

tartály+kútfej

2

szilárd felület
1

fizikai avultság

1 358 m2
27%

előtető

3

6

25 000 Ft/m2

alapterület (átlagos falvastagság mellett)

shop épülete

autómosó

478 170 Ft/m2
80 m2

F”

27%

funkcionális avultság szorzószáma

0%

0%

környezeti avultság (max.

0%

0%

100%

100%

24 792 eFt

28 065 eFt

20%)

szorzószáma

piaci helyzet miatt módosító tényező
épület, építmény, építményrész forgalmi érték

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
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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:

564,20 MFt súly:

50%

282,10 MFt

Hozamszámításon alapuló érték:

475,10 MFt súly:

50%

Költség alapú érték:

567,40 MFt súly:

0%

237,60 MFt
MFt

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekítve =

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
értékét összesen:

Szakvélemény

2022.08.31 -i fordulónapra, az ingatlan tehermentes valós piaci

519 700 000
,- Ft-ban, azaz
Ötszáztizenkilencmillió-Hétszázezer

forintban határoztuk meg.
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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
JÍÖ%

176 902

Ft/m2

17 690

Ft/in2

kártalanítás alap

jművelés alól kivett (út)

létesítmény

i szennyvíz és csapadékvíz

1,0

17 690

Ft/m2

vezeték típusa

földkábel

1,0

17 690

Ft/in2

érintettség

^nyomvonal telken belül halad

1,0

17 690

Ft/m2

17 690

Ft/m2j

Fizetendő kártalanítási összeg:
Szolgalmi joggal érintett terület nagysága(változási vázrajz szerint):
Szolgalmi jog értéke:

581
10 280 000

m2
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
értékét összesen:

-i fordulónapra, ingatlanon létesített szolgalmi (vezeték) jog
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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TERÜLETEK

0

01
02

WC, mosdó
Hulladéktároló

5,9m'
6,2m1

03

Géptiáz

12,2m'

04

Autómosó

56,1m’

05

Kazánház

06

Személyz. ölttzfl

07

Szamélyz. mosdó, WC

06

Shop

09

Küztekfidó

10

Iroda

9,3m1

11

Shopraktár

9,3m1

12

Olaj raktár

9,3m-

2014.12.04.

8,7m*
11,7 m'
45m>
11,6m1

Kiadásra

Rév. Dátum

7,8 m!

Mészáros Sz.

Revízió tárgya

Tervezte

Ellenőrizte

Tervező

Megrendelő

Igniplus Cégcsoport
Igniplus Bt.

MOL Magyar Ola)és Gázipari Nyrt.

H-8330 SÜMEG
Józsaf Attila u. 3,

H-1117 Budapest

n

Október huszonharmadika u 18.

' MÓL Nyrt. 11012 sz. töltőállomása
1016 Budapest. Mészáros u. 19.
Létesítmény elrendezési vázlatrajz
EZ A lÉTESÍTMÉNY ELRENDEZÉSI VAZLATRAJZ NEM ALKALMAS KIMÉRÉSRE.
PONTOS MÉRET VÉTELRE, TÁJOLÁSRA KIZÁRÓLAG EBK CÉLOKRA KÉSZOLTI

napszám

Rév

MÓL-11012-0002

0

Ingatlan címe
Hrsz.

1016 Budapest 1. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.
7619/7
Budapest térkép

Kerület térkép

••
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Ingatlan címe
Hrsz.

1016 Budapest I. kér. Mészáros u. 7619/7 hrsz.
7619/7
Térképrészlet

Műholdkép

1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
7619/7 hrsz.

előtető

telekrész

1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
7619/7 hrsz.

töltőoszlop (4-4 kútfej)

shop

1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
7619/7 hrsz.

öltöző

zuhanyzó

1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
7619/7 hrsz.

kazán

gépészet

1016 Budapest I. kér. Mészáros u.
7619/7 hrsz.

v.bojler

autómosó

autómosó

villanyóra

gázóra

veóra

1016 Budapest I. Kér. Mészáros u.
7619/7 hrsz.

tartály (60m3-osztott)

lefejtő akna

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,

Varga Dániel

2022.09.27.

Víziváros önkormányzati képviselője

