BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. október 20-án megtartott
10. ülésén hozott
HATÁROZATAI
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
324/2022. fX. 20.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. október 20-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Budapest Főváros Kormányhivatala a jegyző szignalizációs kötelezettségével kapcsolatos
javaslatának megtárgyalása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester

2.

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 Naszály! Márta polgármester

3.

ellátásokról

szóló

6/2015.

(II. 27.)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester

4.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

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

6.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása és
a változásbejegyzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében szükséges intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A 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

10. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti
fejlesztési együttműködés keretében a 2022/2023-as tanévre benyújtott támogatási kérelem
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11

A Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2022. évben nyújtott támogatás elszámolása
elfogadása és a 2022-es év II. félévére nyújtandó további támogatás iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Zárt ülésen tárgyalható - külön döntéssel:
12. A „Nyomdai szolgáltatások 2022-2023" tárgyú
támogatására és a szükséges fedezet biztosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

vállalkozási

szerződés

módosításának

Zárt ülésen:
13. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére közterület
használati díj megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Az Electroconcept Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közterület-használat iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Nyilvános ülésen:
18. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
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benyújtott

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
325/2022. íX. 20.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. február
24-i ülésén az „,,A „Nyomdai szolgáltatások 2022-2023" tárgyú vállalkozási szerződés módosításának
támogatására és a szükséges fedezet biztosítása” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

1.

A Budapest Főváros Kormányhivatala a jegyző
kapcsolatos javaslatának megtárgyalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

szignalizációs

kötelezettségével

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
326/2022. (X. 20.1 önkormányzati határozata
a
Budapest Főváros Kormányhivatala a jegyző szignalizációs Kötelezettségével kapcsolatos
javaslatának megtárgyalásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 10 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett elutasította az „A Budapest Főváros Kormányhivatala a jegyző szignalizációs
kötelezettségével kapcsolatos javaslatának megtárgyalása” tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

2.

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal megalkotja a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 20/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletet.
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3.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
327/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
„A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása" tárgyú
napirendi pont tárgyalásának felfüggesztéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „A Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása" című napirendi pont
tárgyalását felfüggeszti.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
357/2022. ÍX. 20.) önkormányzati határozata
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett elutasította, hogy az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervének módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslat
mellékletének 24. „Nyomdai szolgáltatások 2023." tárgyú sora maradjon a 2022. évi közbeszerzési
terv része.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
358/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi
villamosenergia árak megemelkedése miatt esetlegesen szükségessé váló közbeszerzési eljáráshoz a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fogyasztási helyeire vonatkozó villamosenergia vásárlás
fedezetére a tervezett közüzemi díjak forrásán túl bruttó 20 360 000,-Ft plusz forrást biztosít a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendeletének 6. mellékletében található, általános tartalékkeret terhére.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat fogyasztási helyeire és legfeljebb 6 hónap időszakra vonatkozó 2023.
évi villamosenergia vásárlás céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetére bruttó
57 471 000,- Ft-ota 2023 évi költségvetési rendeletébe betervezi.
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési tervét a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: publikálás azonnal/végrehajtás folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
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4.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásával összefüggő pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
328/2022. fX. 20.) önkormányzati határozata
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. október 20-i ülésén a Czakó
utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője megválasztása lebonyolításának idejére
szavazatszámláló bizottságot hoz létre a következők szerint:
Elnök: Timár Gyula
Tag: Dr. Kun János
Tag: Kovács László György

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
329/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetőjének megválasztásáról szóló titkos
szavazásról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazás során 4 nem
szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem támogatta Bodrog Marcell megválasztását a Czakó utcai Sportés Szabadidőközpont intézményvezetőjévé.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
330/2022. fX. 20.) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetőjének megválasztáséról szóló titkos
szavazásról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazás során 6 igen
szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem támogatta dr. Gömör Iván megválasztását a Czakó utcai Sportés Szabadidőközpont intézményvezetőjévé.5

5.

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
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
331/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Lakástörvényben biztosított vételi joggal kapcsolatos tulajdonosi döntésről
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A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
úgy határoz, hogy amennyiben a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakást
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) alapján a Lakástörvény 45. §-a szerinti vételi
jog jogosultja vásárolja meg, úgy a Lakástörvény 52. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti lakottság
tényét a vételár meghatározása során az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
A bérleti jogviszony időtartama
közlésének időpontjában
eléri vagy meghaladja a 25 évet
eléri vagy meghaladja a 24 évet
eléri vagy meghaladja
eléri vagy meghaladja
eléri vagy meghaladja
eléri vagy meghaladja

a
a
a
a

23
22
21
20

az

egyoldalú

nyilatkozat

a vételár a forgalmi érték
75%-a
76%-a
77%-a
78%-a
79%-a
80%-a

évet
évet
évet
évet

eléri vagy meghaladja a 19 évet
eléri vagy meghaladja a 18 évet
eléri vagy meghaladja a 17 évet
eléri vagy meghaladja a 16 évet
eléri vagy meghaladja a 15 évet
eléri vagy meghaladja a 14 évet
eléri vagy meghaladja a 13 évet
eléri vagy meghaladja a 12 évet
eléri vagy meghaladja a 11 évet
eléri vagy meghaladja a 10 évet
eléri vagy meghaladja a 9 évet
eléri vagy meghaladja a 8 évet
eléri vagy meghaladja a 7 évet
eléri vagy meghaladja a 6 évet
eléri vagy meghaladja a 5 évet

81%-a
82%-a
83%-a
84%-a
85%-a
86%-a
87%-a
88%-a
89%-a
90%-a
91%-a
92%-a
93%-a
94%-a
95%-a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
332/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2. szám alatti lakás értékesítéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
megállapítja, hogy Pándi Ferenc és Bándiné Horváth Erzsébet Edit bérlőtársakat az 1987. március 30.
napján kötött és 1988. december 14. napján véglegesített határozatlan idejű lakásbérleti
szerződéssel bérelt 1011 Budapest, Fő u. 15. I. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/7 hrsz-ú, 43 m2 alapterületű, 1 szobás lakásra a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
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Lakástörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének b) pontja alapján együttesen és
egyenlő (V2-V2) arányban vételi jog illeti meg.
A Képviselő-testület a 1011 Budapest, Fő u. 15.1. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/7 hrsz-ú lakás forgalmi értékét a CITY-FORM 2000 Kft. által 2022. október 15. napján
készített ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 40.300.000.- Ft összegben, a vételárat a Lakástörvény
47. § (3) bekezdésének b) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 331/2022. (X. 20.) önkormányzati
határozata alapján 4.533.750.- Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti forgalmi érték és vételár
bérlőtársakkal történő közlésére, valamint a Lakástörvény szerinti további intézkedések megtételére.
Flatáridő: 2022. november 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
333/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti lakás értékesítéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
megállapítja, hogy Illés Józsefné bérlőt a 2008. december 05. napján kötött határozatlan idejű
lakásbérleti szerződéssel bérelt 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti, Budapest I. kerület,
belterület 14409/0/A/8 hrsz-ú, 140 m2 alapterületű, 4 és félszobás lakásra a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Lakástörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja
alapján vételi jog illeti meg.
A Képviselő-testület a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 1. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/8 hrsz-ú lakás forgalmi értékét a CITY-FORM 2000 Kft. által 2022. október 15. napján
készített ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 112.900.000.- Ft összegben, a vételárat a
Lakástörvény 47. § (3) bekezdésének b) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 331/2022. (X. 20.)
önkormányzati határozata alapján 49.111.500.- Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti forgalmi érték és vételár bérlővel
történő közlésére, valamint a Lakástörvény szerinti további intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. november 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
334/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti lakás értékesítéséről
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Pl

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
megállapítja, hogy Illés József Gábor bérlőt a 2008. december 05. napján kötött határozatlan idejű
lakásbérleti szerződéssel bérelt 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület,
belterület 14409/0/A/9 hrsz-ú, 63 m2 alapterületű, 3 szobás lakásra a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Lakástörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján
vételi jog illeti meg.
A Képviselő-testület a 1011 Budapest, Fő u. 15. II. emelet 2. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület
14409/0/A/9 hrsz-ú lakás forgalmi értékét a CITY-FORM 2000 Kft. által 2022. október 15. napján
készített ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 55.600.000.- Ft összegben, a vételárat a Lakástörvény
47. § (3) bekezdésének b) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 331/2022. (X. 20.) önkormányzati
határozata alapján 24.186.000.- Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti forgalmi érték és vételár bérlő
által történő közlésére, valamint a Lakástörvény szerinti további intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. november 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

6.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítása és a változásbejegyzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
335/2022. fX. 20.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról és a
változásbejegyzési eljárás megindításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 8 tartózkodás
mellett elutasította az „A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító
Okiratának módosítása és a változásbejegyzési eljárás megindítása" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

7.

A kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
336/2022. ÍX. 20.) önkormányzati határozata
a kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbításáról
Budapest
I.
kerület
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva
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akként határoz, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint végrehajtást kérő 2023.
április 30-ig magánszemély kötelezett esetében
a) nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítésének foganatosítását, vagy
b) kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan
kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését.
Határidő: 2023. április 30-ig folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: GAMESZ

8.

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében szükséges intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
337/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
az energiafelhasználás csökkentése érdekében szükséges intézkedések meghozatalára
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat által alapított korlátolt
felelősségű társaságok vezetői 2022. november 25-i határidővel készítsék el energetikus szakértő
bevonáséval a gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit szakvéleményeket,
és ezek alapján az energiafelhasználás csökkentési terveiket. A tervek a beavatkozások költségeit is
mutassák be annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az egyes intézkedések ügyében, illetve azok
költségvonzatéra figyelemmel döntést hozzon azok megvalósítására, ütemezésére, fedezetére
vonatkozóan.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a tervek
elkészültéig a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat
által alapított korlátolt felelősségű társaságok vezetői hozzák meg döntéseiket és tegyék meg
intézkedéseiket az energiafelhasználás csökkentésére az alábbi elvek és saját lehetőségeik
figyelembevételével:
- otthoni munkavégzés heti egy vagy két napon adminisztratív munkakörökben;
- a téli igazgatási szünet meghosszabbítása;
- üzemeltetési, felhasználói szokások változtatása, felelősök kijelölése, üzemeltetési
menetrendek átalakítása;
- kiemelt figyelem fordítása a tervszerű és a megelőző karbantartásokra, üzemviteli
javaslatok kidolgozása, a rendszerek üzemelési hatékonyságának rendszeres ellenőrzése;
- szemléletformáló intézkedések, belső képzések.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal megemelkedett földgáz ellátási díj megfizetésére a 2022. évben bruttó 9 millió Ft-ot biztosít a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 6.
mellékletében található általános tartalékkeret terhére.4
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évben felmerülő villamos energia vásárlására vonatkozó
fedezetet a közbeszerzési terv módosításáról szóló döntésében biztosítja.

9

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az
Önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok vezetői

9.

A 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

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
338/2022. (X. 20.1 önkormányzati határozata
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésére vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő köznevelési feladat
ellátási szerződés elfogadásáról.
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére és a sajátos
nevelési igényű gyermek neveléséhez szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember
biztosítására vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő köznevelési feladat-ellátási
szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésének 2022. évi 3 000 000 Ft összegű fedezetét a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Általános tartalék terhére biztosítja. A következő négy évben a szerződés hatálya alatt a szolgáltatási
díjat Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat költségvetésébe be kell tervezni, és azt a
költségvetési rendeletekben szerepeltetni kell.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
határozat mellékletét képező köznevelési feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2022. november 15., folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Gazdasági Iroda / Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák
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10. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ
közötti fejlesztési együttműködés keretében a 2022/2023-as tanévre benyújtott
támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
339/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködés
keretében a 2022/2023-as tanévre benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Budai Tankerületi
Központ támogatási kérelme alapján úgy határoz, hogy a 2022. évben a Közép-Budai Tankerületi
Központ részére a 2022/2023-as tanévben felhasználható 30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jelen
Határozat 1. pontjában megjelölt támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet 3, melléklet alapján „K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, ebből: központi költségvetési szervek"
sor terhére rendelkezésre áll.
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
- a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 2022/2023-as tanévben felhasználható (személyi
jellegű kifizetések és járulékok tárgyában) 30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint összegről szóló
támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

11. A Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2022. évben nyújtott támogatás
elszámolása elfogadása és a 2022-es év II. félévére nyújtandó további támogatás iránti
kérelem elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
340/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2022. évben korábban nyújtott támogatás
elszámolásának elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 129/2022. (V. 12.)
önkormányzati határozat alapján a BDV/12621-3/2022 ügyiratszámon kötött támogatási szerződés
alapján nyújtott 10 000 000 Ft támogatási összeg felhasználásának Budapest I. Kerület Közbiztonsági
Közalapítvány által benyújtott elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
341/2022. (X. 20ü önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány a 2022-es év II. félévére nyújtandó további
támogatás iránti kérelem elbírálásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 8 tartózkodás
mellett elutasította az „A Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2022. évben nyújtott
támogatás elszámolása elfogadása és a 2022-es év II. félévére nyújtandó további támogatás iránti
kérelem elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot.

12. A „Nyomdai szolgáltatások 2022-2023" tárgyú vállalkozási szerződés módosításának
támogatására és a szükséges fedezet biztosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
342/2022, (X. 20.) önkormányzati határozata
a „Nyomdai szolgáltatás 2022-2023" tárgyú vállalkozási szerződés módosításának támogatásáról és
döntés a szükséges fedezet biztosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 4 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett elutasította az „A „Nyomdai szolgáltatások 2022-2023" tárgyú vállalkozási
szerződés módosításának támogatására és a szükséges fedezet biztosítása” tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

13. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
343/2022. (X. 20,1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1012 Budapest, Attila út 77. 1. emelet 2. szám alatti
bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 1. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
344/2022. ÍX, 20.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1012 Budapest, Attila út 125. fszt. 5. szám alatti
bérbeadása
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 2. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
345/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbíráláséról a 1011 Budapest, Batthyány tér 4. 3. emelet 42. szám alatti
bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 3. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
346/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbíráláséról 1011 Budapest, Fő u. 4.1. emelet 7. szám alatti bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 4. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
347/2022. (X, 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1011 Budapest, Fő u. 40. 2. emelet 5. szám alatti
bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 5. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
348/2022. ÍX. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1011 Budapest, Flalász u. 2. 1. emelet 8. szám alatti lakás
tekintetében
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 9 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 6. határozati
javaslatot.
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
349/2022, (X. 20Ü önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1012 Budapest, Logodi u. 63. 2. emelet 11. szám alatti
bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 7. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
350/2022. fX. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1012 Budapest, Logodi u. 74-76. 1. emelet 33. szám alatti
bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 8. határozati
javaslatot.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
351/2022. ÍX, 20.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról a 1016 Budapest, Mészáros u. 2. fszt 1. szám alatti bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 8 tartózkodás mellett
elutasította az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő 9. határozati
javaslatot.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
352/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő
bérbevételére kiírt pályázat elbírálásáról
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy
határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális
alapon történő bérbevételére a 101/2022. (V. 10.) TB határozattal kiírt pályázatot a Pályázati Felhívás
III.2. pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

14. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére közterület
használati díj megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
353/2022. ÍX. 20.1 önkormányzati határozata
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére közterület-használati díj
megállapításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 13 nem szavazattal elutasította az
„Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére közterület-használati díj
megállapítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

15. Az Electroconcept Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
354/2022. ÍX. 20.) önkormányzati határozata
az Electroconcept Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmének elbírálásáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, elektromos lassú járművel (azaz városnéző lassú
járművel) történő személyszállítás szolgáltatás biztosítása céljából a közterület használatához a
hozzájárulását megadja az Electroconcept Kft. (a továbbiakban: Jogosult) részére a 2022. november 1
és 2027. október 30. közötti időszakra a mellékletben foglalt hatósági szerződés tervezet szerint.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felhatalmazza a
polgármestert a Jogosulttal történő - elektromos lassú járművel (azaz városnéző lassú járművel)
történő személyszállítás szolgáltatás biztosítása céljából benyújtott közterület-használati kérelme
tárgyában - hatósági szerződés megkötésére a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
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16. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közterület-használat iránti kérelmének
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
355/2022. (X. 20d önkormányzati határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közterület-használat iránti kérelmének elbírálásáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a
tulajdonában álló 14446 helyrajzi számú közterületen, természetben a Budapest I. kerület, Fő utca
41. szám alatti ingatlan Batthyány téri homlokzata előtti, kerítéssel leválasztott 430 m2 alapterületű
közterület használatához a hozzájárulását megadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a
továbbiakban: Egyesület) részére az Egyesület saját kezelése és gondozása céljából 2022. augusztus
6. és 2027. augusztus 6. közötti időszakban a mellékletben foglalt hatósági szerződés tervezet szerint.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy az 1. pont
szerinti közterület-használat díját a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése alapján 90%-os
mértékben mérsékeli.
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felhatalmazza a
polgármestert az Egyesülettel történő - a Budapest I. kerület, Fő utca 41. szám alatti ingatlan
Batthyány téri homlokzata előtti, 430 m2 alapterületű közterület saját kezelése és gondozása céljából
benyújtott közterület-használati kérelme tárgyában - hatósági szerződés megkötésére a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
Flatáridő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

17. Születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
356/2022. (X. 20.) önkormányzati határozata
T
Sz
E
E
születési támogatás iránti kérelme ügyében 2022. július 10. napján kelt
BDV/14504-2/2022 ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat
helybenhagyásáról
Budapest I, Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete T
Sz
E
E.
/
születési neve:
, született:
'
., anyja neve:
/
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező születési
támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében 2022. július 10. napján kelt BDV/14504-2/2022
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ügyiratszámú elutasító határozat ellen T
benyújtott fellebbezést

Sz

E

E

által 2022. július 15. napján

el utasítja,
és az elsőfokú 2022. július 10. napján kelt BDV/14504-2/2022 ügyiratszámú határozatot
helybenhagyja.
A másodfokú eljárásban eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről
nem szükséges rendelkezni.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél közigazgatási pert indíthat a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélnek a Fővárosi
Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett keresetlevelét Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Flivatalnál (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon
terjesztheti
elő,
melynek
elérhetősége:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgarikozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok
A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási
cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a
bírósághoz, hogy a Jegyző az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem
biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi a Jegyzőnek. A keresetlevél benyújtására
nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. Fia törvény eltérően nem rendelkezik, a
keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, törvényben meghatározott esetekben a
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem is előterjeszthető.
INDOKOLÁS
T
Sz
E
E
szülő
nevű gyermekének születésére tekintettel
2022. június 22. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül az e-papír üzenetküldő alkalmazás használatával.
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 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdésében előírtak szerint
születési támogatásra jogosult az újszülött gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I.
kerületben él, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él.
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A Rendelet 24. § (3)-(4) bekezdése alapján a születési támogatás újszülött gyermekenként egy
alkalommal állapítható meg. A születési támogatás egyszeri összege újszülött gyermekenként 100
000 Ft.
A Rendelet 24. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint a születési támogatás megállapítása
iránti kérelem a gyermekszületését követő 90 napon belül nyújtható be.
A születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Rendelet 24. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartaméról szóló nyilatkozatot.
A Rendelet 24. § (7) bekezdése alapján a kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a
területileg illetékes védőnő igazolását arról, hogy az újszülött gyermek és a kérelmező
életvitelszerűen az I. kerületben élnek és a gyermeket a kérelmező az I. kerületi saját háztartásában
neveli.
A kérelmező a benyújtott kérelméhez csatolta a Rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló nyilatkozatot, amely szerint a kérelmező a
gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül
az I. kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A támogatással érintett újszülött gyermek
napján született, így a
születési támogatás iránti kérelem a gyermekszületését követő 90 napon belül benyújtásra került.
A kérelemben foglalt, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján
rendelkezésre álló adatok szerint a gyermek születésétől, azaz
napjától kezdődően a
ajtó szám alatt rendelkezik bejelentett lakóhellyel és
bejelentett tartózkodási helye nincs. A kérelmező 2021. december 08. napjától kezdődően a
ajtó szám alatt rendelkezik bejelentett lakóhellyel és
bejelentett tartózkodási helye nincs. Ezt megelőzően a kérelmező 1998. január 18. napjától 2021.
december 08. napjáig a
szám alatt rendelkezett bejelentett,
érvényes lakóhellyel. A nevezett az I. kerületben 2021. december 08. napjától kezdődően hat hónap
időtartamban 2022. június 08. napján rendelkezett bejelentett lakóhellyel, a gyermek azonban
napján született.
Megállapítást nyert a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy a kérelmező szülő a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel nem
rendelkezett, így a kérelmező szülő nem volt jogosult a születési támogatásra, ezért a 2022. július 10.
napján kelt BDV/14504-2/2022 ügyiratszámú határozattal az első fokú hatóság a születési támogatás
megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról döntött.
A határozat rendelkező része tartalmazza a jogorvoslati tájékoztatást, amely szerint a határozat ellen
a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál benyújtható
illetékmentes fellebbezéssel lehetett élni.
A döntést tartalmazó határozat elektronikus úton, hivatali kapun keresztül a nevezett részére 2022.
július 12. napján megküldésre került. A letöltési igazolás adatai alapján a határozat 2022. július 12.
napján letöltésre került.
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) 9. § (la) bekezdése alapján az (1) bekezdésben megjelölt
ügyfél, a jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél, valamint az
elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél részére küldött dokumentum kézbesítésére a 14. §
(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. Az Eügyintézési tv. 14. § (4) bekezdése értelmében a
hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget
biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban
feltüntetett időpontban.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1)
bekezdése értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113. § (1) bekezdése
alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.
Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdésében előírtak alapján nincs helye fellebbezésnek, ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.
Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása,
vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
A nevezett a határozat közlését követően 2022. július 15. napján személyesen fellebbezést nyújtott
be. A kérelmező a fellebbezésében előadta, hogy a gyermeke 3 hónappal a várt időpontnál
hamarabb született meg. Ez nagy terhet okozott a családnak, így a születési támogatás hatalmas
segítséget jelentene a számukra. Az elmúlt évben október hónapban költözött a család az I. kerületi
lakásukba, de lakóhelyet hivatalosan 2021. december 08. napján létesített a kérelmező. Ha a gyermek
nem születik korábban, akkor már 9 hónapja élnének a kérelem beadásakor az I. kerületben. A
kérelmező és házastársa itt élnek és a gyermek születési anyakönyvi kivonatában is az I. kerület
szerepel származási helyként. A kérelmező a helyzetükre tekintettel kérelmezi az 5 hiányzó naptól
történő eltekintést és a fellebbezés kedvező elbírálását.
Az ügyben alkalmazandó Rendelet egyértelműen meghatározza a támogatás nyújtásához szükséges
feltételeket, amelyeknek együttesen kell fennállnia. Az egyik feltétel, hogy az újszülött gyermek az I.
kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, a másik feltétel,
hogy a kérelmező a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6
hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
az I. kerületben él. A kérelmező az újszülött gyermeke születését közvetlenül megelőző 6 hónapban
megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel nem rendelkezett. Az elsőfokú hatóság
jogszerű döntést hozott, a Rendelet nem ad felmentést a jogosultsági feltételek alkalmazása alól, a
két feltételnek teljesülnie kell a támogatás megállapításához és méltányosság gyakorlására nincs
lehetőség. A polgármester az eljárása során megfelelően alkalmazta a jogszabályi rendelkezéseket,
ezért a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak alapján a fellebbezés elutasításáról és a
2022. július 10. napján kelt BDV/14504-2/2022 ügyiratszámú határozat helybenhagyásáról döntött.
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A határozat a fenti rendelkezéseken túl az Ákr. 116-119. §-ain alapul. A határozat tartalmára és
formájára vonatkozó rendelkezéseket az Ákr. 80- 81. §-ai határozzák meg.
A képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 142/A. § (2) bekezdése határozza meg.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdés alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések
kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
13. § (3) bekezdés a) pontja, a 39. § (1) bekezdése valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 16. §a értelmében a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

20

338/2022. fX. 20.1 önkormányzati határozat melléklete
KÖZNEVELÉSI ÉS FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
adószáma: 15735643-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735643-8411-321 -01
Törzskönyvi azonosító: 735649,
Bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Közép-Budai Tankerületi Központ
székhelyed 027 Budapest, Fő u. 80.
képviseli: Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató
adószám: 15835248-2-41
ÁHT azonosítója: 361406
KSH statisztikai számjele: 15835248-8412-312-01
Törzskönyvi azonosító: 835244
Bankszámlaszáma: 10032000-00336729-00000000
a továbbiakban: Tankerületi Központ
a továbbiakban együttesen: a Felek között az alulírott napon, helyen és az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
A Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10) bekezdése alapján
a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel
rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor! hálózat útján is biztosítható. Az utazó
gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. A
Felek között az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére határozott
időre 2017. október 1-jétől kezdődően öt évre köznevelési megállapodás jött létre.

Szerződés tárgya
1. ) A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban 2022. október 1-jétől a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott Fekete István
Általános Iskola, Szakiskola és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban:
EGYMI) útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, a sajátos nevelési igényű
gyermekek különleges bánásmód keretében történő, a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátását, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényének
megfelelő végzettségű, képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik.
2. ) A Közép-Budai Tankerületi Központ által az 1.) pontban vállalt feladatok ellátása érdekében az
Önkormányzat 2,5 gyógypedagógus-státusz bérköltségét (pedagógus 11.8.) biztosítja a Tankerület
számára a következők szerint:
- a 2022. évre vonatkozóan 2022. október 1. és 2022. december 31. között,
- az ezt követő években pedig minden évben 10 hónapra, a január 1. és június 30., valamint a
szeptember 1, és december 31. közötti időszakokra
biztosítja a fentebbi bérköltség-fedezetet.
3. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen szerződésben vállalt utazó
gyógypedagógusok által nyújtott feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési
feladatainak akadályoztatásával.
4. ) A Tankerületi Központ vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10)
bekezdése alapján, hogy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai ellátásban részesülő sajátos
nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI
intézményében

működő

utazó

gyógypedagógusi

hálózatán

keresztül

a jelen feladatellátási

szerződésben és az idevonatkozó hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja.
5. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződés 4.) pontjában foglaltak teljesítése során ellátja
többek között:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
b) a folyamatok adminisztrálása,
c) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
d) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
f) segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
g) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
h) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben.6
6.) A Tankerületi Központ vállalja, hogy az általa fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat
gyógypedagógusa folyamatosan kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermek szüleivel, akiket
rendszeresen tájékoztat és segítséget nyújt a diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a

fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlesztés és
előmenetel mértékéről.
7. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződésben vállalt, jogszabályok szerinti feladatát a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák székhelyén és telephelyein látja el, a feladatellátás az intézmény erre
a célra alkalmas fejlesztő helyiségeiben történik.

Az ellátáshoz, fejlesztéshez szükséges speciális

eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a Tankerületi Központ gyógypedagógusa
jogosult használni.
8. ) A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák a nevelési évet megelőző augusztus 25. napjáig előzetes adatot
szolgáltat a beiratkozások alapján a Tankerületi Központnak azon gyermekek létszámáról és a sajátos
nevelési igény típusáról, amelyre igénybe kívánja venni az utazó gyógypedagógus feladatellátását. A
feladatellátás módjáról a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI a BrunszvikTeréz Budavári
Óvodák vezetőjével egyeztet.
9. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek
létszáma és az egyes gyermekek fejlesztésére fordított óraszám a nevelési év során változhat.
10. ) A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának
megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, az ellátást, fejlesztést igazoló dokumentáció elkészítéséről.
A Tankerületi Központ vállalja, hogy a szükséges szakmai adminisztrációs tevékenységet ellenőrizhető
módon elvégzi és az ellátott, fejlesztésben részesített gyermekek listáját évente megküldi az
Önkormányzat részére.
A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei
11. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződésben vállalt feladatainak ellátásáért a 14.)
pont szerinti teljesítésigazolás alapján a szerződés hatálya alatt évente 10 hónap időtartamra
maximum évi bruttó 10 000 000 Ft szolgáltatási díjra jogosult, amely tartalmazza a feladatok ellátásával
kapcsolatosan felmerülő költségeket.
12. ) A szolgáltatási díjat az Önkormányzat negyedévente átutalja a Tankerületi Központ számára.
13. ) A vállalt feladatok teljesítését minden hónap 5. napjáig a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
intézményvezetője igazolja, melyet 5 napon belül eljuttat a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri

Hivatal

Szociális

és

Intézménytámogatási

Irodájához,

valamint

az

utazó

gyógypedagógusi hálózat vezetőjéhez.
14. ) A Tankerületi Központ a 11) pontban meghatározott szolgáltatási díjat negyedévente a három havi
teljesítést követően az Önkormányzat teljesítésigazolása, a BrunszvikTeréz Budavári Óvodák vezetője
által a negyedévet követő hónap 5. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes Fekete István Általános
Iskola, Szakiskola és EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött teljesítésigazoló dokumentumok
birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat száméra.

15. ) Az Önkormányzat a Tankerületi Központ által a negyedévet követő hónap 15-ig benyújtott számlán
szereplő összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon
átutalással megfizeti a Tankerületi Központ részére.
A felek együttműködése, kapcsolattartás
16. ) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a hatékony együttműködés érdekében
folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással a BrunszvikTeréz Budavári Óvodák intézményvezetőjén,
az utazó-gyógypedagógusi hálózat vezetőjén, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Flivatal Szociális és Intézménytámogatás Irodáján keresztül.
17. ) A Felek kötelesek minden, a feladatellátási szerződést érintő változás és rendkívüli esemény
bekövetkezése esetén egymást haladéktalanul tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket megenni.

IV. Vegyes rendelkezések
18. ) A Felek a jelen feladatellátási szerződést 2022. október 01. napjától 2027. szeptember 30. napjáig
tartó határozott 5 év időtartamra kötik.
19. ) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladatellátás! szerződést közös megegyezéssel
bármikor megszüntethetik. A Felek a feladatellátási szerződés egyoldalú megszűntetetése esetén az új
nevelési évre élhetnek a felmondással. A felmondás szándékát legkésőbb a nevelési év január 1-ig kell
írásban közölni.
20. ) A jelen feladatellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az Nkt. rendelkezései az irányadóak.
21. ) A jelen feladatellátási szerződés 5 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után 2 példány a Tankerületi Központot, 3 példány az Önkormányzatot illeti.
A jelen feladat-ellátási szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2022..............................................

Budapest, 2022.......................................

Váradiné Naszályi Márta

Hajnissné Anda Éva

Budapest Főváros I. kerületi Budavári

Közép-Budai Tankerületi Központ

Önkormányzat

Igazgató

polgármester

Jogi szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
Kelt: Budapest, 2022......... ..
Pénzügyi ellenjegyzés:

gazdasági Irodavezető
Kelt: Budapest, 2022................

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

339/2022. (X. 20.) 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 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
30 000 000 Ft, azaz Harmincmillió forint összegű támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00336729-00000000 számú
számlaszámára átutal.
3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások étláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a 2022/2023-as tanévben
Támogatási

használható fel jelen szerződés 7. mellékletében szereplő

kérelemben feltüntetett személyi jellegű

kifizetések és járulékok tárgyában

ütemezésében, az alábbiak szerint:
Szervezeti egység
Létszám

megnevezése
1 fő
BATTHYÁNY LAJOS Ált.

Munkakör
ped.asszisztens

Heti munkaidő
40 óra

fejlesztő
1 fő
1 fő

pedagógus
ped.asszisztens
1

18 óra
20 óra

és

BUDAVÁRI Ált.

1 fő

ped.asszisztens

40 óra

1 fő

ped.asszisztens

40 óra

1 fő

iskolapszichológus

40 óra

megbízási
1 fő
1 fő
SZILÁGYI

szerződés
ped.asszisztens

20 óra

fejlesztő

ERZSÉBET

1 fő

GIMNÁZIUM

20 óra

1 fő

pedagógus
ped.asszisztens

40 óra

1 fő

fejlesztő

20 óra

ped.asszisztens

20 óra
20 óra

LISZNYAI
Úti Ált.

1 fő
1 fő

KOSZTOLÁNYI

1 fő

DEZSŐ

1 fő

ped.asszisztens
fejlesztő
pedagógus
ped.asszisztens

GIMNÁZIUM

40 óra
40 óra

fejlesztő
1 fő

pedagógus
ejlesztő

40 óra

Toldy Ferenc

1 fő

40 óra

Gimnázium

1 fő

oedaeóeus
ped.asszisztens

40 óra

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022.09.01. - 2022.12.31. Személyi jellegű kifizetések és járulékok

12. 000. 000 Ft.

2023.01.01. - 2023.06.30. Személyi jellegű kifizetések és járulékok

18. 000. 000 Ft.

4.

A Támogató a támogatás tejes összegét a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalja a

Támogatott által megjelölt szémlaszámra.
A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje:
4.1.

Személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában: 12.000.000 Ft.
Felhasználási határidő: 2022.09.01. - 2022.12.31.
Az elszámolás határideje: 2023. 02.28.

4.2.

Személyi jellegű kifizetések és járulékok tárgyában: 18.000.000 Ft.
Felhasználási határidő: 2023.01.01. - 2023.06.30
Az elszámolás határideje: 2023.08.31.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5.
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
6.

A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
2

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 záradékoláséval), 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 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.
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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.
19.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a

18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
20.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

az egyes összegek tekintetében a jelen szerződés 4. pontja szerinti ütemezésben, és pénzügyi
elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett
feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók
személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére
postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
21.

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

Budapest!, kerület Buda vári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"ú 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
4

tudomásul veszi, hogy 2022/2023-as tanévben keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és
egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
22.

Amennyiben

a

Támogatott

a

tételes

és

hiteles

pénzügyi

elszámolásra

vonatkozó

kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 22. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések
23.

A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,

valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
24.

Támogatott

vállalja,

hogy

a

3.

pontban

rögzített

cél

megvalósítása

során

annak

propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.
25.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
26.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag

írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (Ili. 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
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Jogi szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző

....... „

2022

Pénzügyi ellenjegyzés:

Gazdasági Irodavezető

2022

........................................................

"
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A szerződés mellékletei:
1.

Átláthatósági nyilatkozat

2.

Felhatalmazó levél

3.

ÁFA-nyilatkozat

4.

Elszámolási lap

5.

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához

6.

Összeférhetetlenségi és érintettség! 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)-azÁht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem
biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTVÁNY (a
továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca)
pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5
munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra,
hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022.............
cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1

11 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:
ha) C tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
tön/ény 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 civilszervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civilszervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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támogatási szerződés 2. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazáséra
az..................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással

érintett

fizetési

számláinak

pénzforgalmi jelzőszáma:
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett

számlájának

pénzforgalmi

jelzőszáma:

Raiffeisen Bank Zrt.
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

NYILATKOZAT

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

11

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 támogatás folyósításához támogatási szerződést kell
kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,

•

a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
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Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti 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 merültekfel. 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

- 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
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)

-

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,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

-

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

- 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

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 I - számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
l - 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;
-

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 dokumentumét, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
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Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás 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 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.)

21

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 okiraténak
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 bizottságénak
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
részvénytá rsaságot).
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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: adatvedelenn@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:

7.7.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.

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.
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7.4.

A datkezeIés 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@naih.hu:
web oldala: httpsT/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

354/2022. (X. 20.) önkormányzati határozat melléklete
HATÓSÁGI SZERZŐDÉS
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL

amely létrejött az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 92.
§-ában, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Köztér, r.) 23. § (2) bekezdése alapján
egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735649, képviselője: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a
továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről az
Electroconcept Kft. (székhelye: 1204 Budapest, Pöltenberg utca 11/B., adószáma: 25898600-2-43,
cégjegyzék száma: 01-09-295141, képviselője: Kovács Tamás, elektronikus kapcsolattartási címe:
hello(a)budapestconcept.com, a továbbiakban: Jogosult),
mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.
I.

Előzmények

1) A Jogosult közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be elektronikus úton a Budapest
Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalhoz 2022. október 5. napján, melyet 2022. október 11.
napján pontosított. Kérelmében előadta, hogy a 2022. november 1. és 2027. október 30. közötti időszakban
elektromos lassújárművel történő személyszállítás szolgáltatást kíván biztosítani a kerület területén,
összesen 17 darab elektromos lassújárművel történő személyszállítás engedélyezését kérte a Jogosult. A
járművek rendszámait jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza.
Kérelméhez csatolta az alábbi mellékleteket és igazolásokat:
• aláírás-minta
• rendszámok listája
2) A Köztér, r. 4. § (1) bekezdése alapján a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának minősül, ha a
használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét
korlátozza vagy akadályozza. A Köztér, r. 5. §-a alapján, ha a Köztér, r. nem tiltja, a közterület a
rendeltetésétől eltérő célra az Önkormányzatnak a közterület-használathoz való hozzájárulásáról szóló
döntése alapján használható.
A Köztér, r. 23. § (1) bekezdése alapján a közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulásról
történő döntés önkormányzati hatósági ügy, a Képviselő-testület az egyéves és az azt meghaladó

időtartamra szóló közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulás tárgyában nem ruházza
át a hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 142/A. § (1) bekezdése alapján, melyre tekintettel jelen kérelem elbírálása a Képviselő-testület
hatásköre.
A Képviselő-testület a/az ........ 12022. (X. 20.) önkormányzati határozatával a Polgármestert a hatósági
szerződés megkötésére felhatalmazta. Az Önkormányzat illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapozza
meg.
3) A Köztér, r. 23. § (2) bekezdése alapján közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás
tárgyában az Önkormányzat határozatot hoz vagy hatósági szerződést köthet.
4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet és mellékleteit megvizsgálta, és megállapította, hogy a
kérelmezett közterület-használat nem ütközik a Köztér, r. rendelkezéseibe. A védett övezetben tartózkodó
és közlekedő járművek szabályozása érdekében az Önkormányzat a rendeltetéstől eltérő közterület
használathoz való hozzájárulás tárgyában határozathozatal helyett a Köztér, r. 23. § (2) bekezdése alapján
hatósági szerződés megkötését kezdeményezte.
5) A jogosult kijelenti, hogy a közterület-használati kérelme tárgyéban a határozathozatal helyett a hatósági
szerződés megkötésével egyetért, a hatósági szerződés jogi természetét, és megkötésének
jogkövetkezményeit ismeri.
II.A szerződés tárgya
1) Az Önkormányzat a Jogosult részére a közterület-használati hozzájárulást az alábbiak szerint megadja.
2) A közterület-használattal érintett útvonal megjelölése: Dózsa György tér, Palota út, Dísz tér, Tárnok utca,
Szentháromság tér, Hess András tér, Fortuna utca, Bécsi kapu tér, Nándor utca, Kapisztrán tér, Úri utca,
Dísz tér, Palota út; Clark Ádám tér. Hunyadi János út, Dísz tér
A közterület-használattal érintett megállóhelyek megjelölése: Kapisztrán tér, Hess András tér
A közterület-használattal érintett várakozási helyek megjelölése: Dózsa György tér, Kapisztrán tér, Lánchíd
utcai nagyparkoló
3) A rendeltetéstől eltérő közterület-használat engedélyezett célja: elektromos lassújárművel történő
személyszállítás a Budai vár védett övezetében, a jelen fejezet 2) pontjában meghatározottak szerint, a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi helyszíneken.
A Budai vár védett övezetében egyidejűleg összesen 8 darab jármű tartózkodhat.
4) A rendeltetéstől eltérő közterület-használat engedélyezett időtartama: 2022. november 1. és 2027,
október 30. közötti időszak.
III.

A közterület-használati díj

1) A Jogosult a Köztér, r. 32. §-a alapján a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni,
melynek mértékét és a befizetés módját a Köztér, r. 34. § (1)-(2) bekezdései, a Köztér, r. 36. § (1)-(2)
bekezdései, a Köztér, r. 37. § (1) bekezdése, valamint a Köztér, r. 3. mellékletében feltüntetett díjtételek
alapján kell megállapítani.2
2) A Köztér, r. 3. mellékletének 4. Egyéb tevékenységek esetén fizetendő közterület-használati díjak táblázat
4. pontjában foglalt „Városnéző lassú jármű, járműszerelvény" díja: 2 500 Ft/db/nap, melyre tekintettel a
kérelemmel érintett esetben a közterület-használatáért fizetendő díj a 2022. november 1. és 2027. október
30. közötti időszakban: 2 500 Ft x 17 db x 1825 nap = 77 562 500 Ft.
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3) Az Önkormányzat az alábbiak szerint a 77 562 500 Ft, azaz hetvenhétmillió-ötszázhatvankétezer-ötszáz
forint összegű közterület-használati díj 60 havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezi. Az
első 59 részlet összege: 1 292 708 Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenkétezer-hétszáznyolc forint. Az utolsó,
60. részlet összege: 1 292 728 Ft, azaz egymillió-kétszázkilencvenkétezer-hétszázhuszonnyolc forint.
4) A részleteket készpénz-átutalási megbízáson keresztül, vagy banki átutalással kell teljesíteni az
Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett, 12010154-00379543-00200007 számú „közterület-használati
díj" számlájára. Az első részletet a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell megfizetni. A további
részleteket minden hónap 10. napjáig kell teljesíteni. A befizetés tényét az Önkormányzat
Városüzemeltetési és Beruházási Irodáján, vagy a varosuzemeltetes@budavar.hu e-mail címen igazolni kell.
5) A Jogosult a jelen fejezet 3) pontjában meghatározott közterület-használati díj megfizetését a jelen
fejezetben foglaltak szerint vállalja.
6) A Jogosult tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Jogosult késedelmi kamatként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. Ha a közterület-használati díjat a fizetési
felszólítást követően sem fizetik meg, a közterület-használati jogosultságot az Önkormányzat megszünteti,
és a közterület használóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
7) A Jogosult tudomásul veszi, hogy amennyiben a végleges döntéssel megállapított díjfizetési
kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a döntés végrehajtása rendelhető el. A végrehajtást
az állami adóhatóság foganatosítja.

IV.

Óvadék

1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 21 § (1)-(2) bekezdései alapján a közterület-használatra
vonatkozó döntésben megállapítottak szerint a közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségei
biztosítására óvadékot köteles megfizetni az Önkormányzatnak. Nem kell óvadékot fizetni a közterület
használatért, ha a használat a kilencven napot nem haladja megvagy a közterület-használat ingyenes.
2) A Köztér, r. 22. § (1) bekezdése alapján az óvadék mértéke a közterület-használati díj tizenöt napi
összege, vagy ha a közterület-használat időtartama az egy évet meghaladja, hatvan napi összege.
Az óvadék összegét tárgyi ügyben a fenti rendelkezések alapján 2 500 Ft x 17 db x 60 nap = 2 550 000, azaz
kétmillió-ötszázötvenötezer forint összegben kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy az érintett
tevékenységre a Jogosult és a Budavári Önkormányzat között 2021, december 17. napján hatósági
szerződés jött létre a 2021. december 1. és 2022. november 30. közötti időszakra, melyben 600 000 Ft,
azaz hatszázezer forint összegű óvadék került megállapításra és a közterület-használat folyamatos, így az
óvadék visszafizetéséről nem kell intézkedni, azonban az óvadék összegének emeléséről kell rendelkezni,
tekintettel arra, hogy a közterület-használat időtartama az egy évet meghaladja. így a Jogosultat további
1 950 000 Ft, azaz egymillió-kilencszázötvenezer forint összegű óvadék megfizetésére kötelezem.
3) A 1 950 000 Ft, azaz egymillió-kilencszázötvenezer forint összegű óvadék összegét a Jogosult a jelen
Szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles megfizetni az Önkormányzat Raiffeisen Banknál
vezetett 12010154-00379598-00100000 számú letéti számlájára. A befizetés tényét az Önkormányzat
Városüzemeltetési és Beruházási Irodáján, vagy a varosuzemeltetes@budavar.hu e-mail címen igazolni kell.

V. A Jogosult jogszabályi előírásokon alapuló kötelezettségei
1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a közterületet a hozzájárulásban megjelölt célon kívül más, közterület
rendeltetésétől eltérő célra nem használhatja, továbbá a közterület-használati jogot nem ruházhatja át.
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2) A Jogosult vállalja, hogy a közterület-használat során betartja a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendeletében foglaltakat.
3) A jogosult vállalja, hogy a közterület-használat során megtartja a hatályos környezetvédelmi, a munka- és
balesetvédelmi jogszabályi rendelkezéseket és előírásokat, továbbá a tevékenység felügyeletét ellátó
hatóság által előírtakat.
4) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a közterület-használati jog megszűnése esetén kártalanítási igény
nélkül köteles a közterület eredeti, a rendeltetésének megfelelő állapotát haladéktalanul helyreállítani, és a
közterületet az Önkormányzatnak tisztán átadni.
5) A Jogosult tudomásul veszi, hogy aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő
módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenységre vagy a
hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületet használ, a megállapított óvadékot
határidőre nem fizeti meg, köteles az ellenőrzésre jogosult szén/ felhívására a jogellenes közterület
használatot az előírt határidőben megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti
állapotának a helyreállítására.
6) A Jogosult tudomásul veszi, hogy jogosulatlan közterület-használat esetén a közterület használója
köteles a meg nem fizetett közterület-használati díj háromszorosának megfelelő használati díjat megfizetni.
7) A Jogosult tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás
mellőzésével vagy a megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttathatja, ha az az
élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár bekövetkezése miatt, a közrend, a közbiztonság, a közterület
rendje és rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének az elhárítása érdekében szükséges. Az eredeti
állapot helyreállításának a költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
VI. A Jogosult önként vállalt többletkötelezettségei
1) A jogosult kifejezetten vállalja, hogy a járművek az alábbi útvonalon közlekedhetnek:
A közterület-használattal érintett útvonal megjelölése: Dózsa György tér, Palota út, Dísz tér, Tárnok utca,
Szentháromság tér, Hess András tér, Fortuna utca, Bécsi kapu tér, Nándor utca, Kapisztrán tér, Úri utca,
Dísz tér, Palota út; Clark Ádám tér, Hunyadi János út, Dísz tér
A közterület-használattal érintett megállóhelyek megjelölése: Kapisztrán tér, Hess András tér
A közterület-használattal érintett várakozási helyek megjelölése: Dózsa György tér, Kapisztrán tér, Lánchíd
utcai nagyparkoló
A Budai vár védett övezetében egyidejűleg összesen 8 darab jármű tartózkodhat.
2) A Jogosult kifejezetten vállalja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzat részére más
kérelmező ugyanezen céllal közterület-használati iránti hozzájárulás iránti kérelmet nyújt be, az
Önkormányzat jogosult a jelen szerződés feltételeit egyoldalú nyilatkozattal módosítani, különösen a
közterület-használattal érintett útvonalak, megállóhelyek, várakozási helyek kijelölése, valamint az
engedélyezett járművek száma tekintetében. Ebben az esetben a közterület-használati díj mértéke az
egyoldalú módosításból fakadó korlátozásokkal arányos mértékben csökken.
3) A Jogosult kifejezetten vállalja és tudomásul veszi, hogy rendezvények és egyéb események esetén
átmeneti időszakra a szolgáltatás útvonalát az Önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal módosíthatja, vagy a
szolgáltatást szüneteltetheti. A Köztér, r. 30. § (3) bekezdése alapján a már befizetett közterület-használati
díjnak a közterület-használat szünetelése idejének megfelelő időarányos részét vissza kell fizetni.4

4) A Jogosult kifejezetten vállalja, hogy a gépparkját egy évben belül lecseréli új, korszerű elektromos
járművekre.
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VII. A szerződés megszegésének jogkövetkezményei
1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság az Ákr. 93.
§ (3) bekezdése alapján intézkedik a szerződésszegés szerződésben vállalt jogkövetkezményének
kikényszerítése iránt, és ha szükséges, megindítja a végrehajtást.
2) A Jogosult kijelenti, hogy aláveti magát a jelen Szerződés VI. fejezet 1) pontjában meghatározott, Ákr. 93.
§ (3) bekezdésében megállapított jogkövetkezményeknek a jelen Szerződés V. fejezet 1) és 2) pontjában
meghatározott azon önként vállalt többletkötelezettségei vonatkozásában, melyek teljesítésére hatósági
határozattal egyébként nem lenne kötelezhető.
3) Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, a szerződő ügyfél a teljesítésre irányuló
felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon
belül - a közigazgatási bírósághoz fordulhat.
Vili. Vegyes és zárórendelkezések
1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 28. § (1) bekezdése alapján közterület-használatára fennálló
jogosultság megszűnik:
• az engedélyben meghatározott időtartam elteltével,
• az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
• az engedélyben foglaltak, a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó
jogszabály vagy a törvényességi felügyeletet ellátó hatóság előírásainak a megsértése miatt,
• a használatba adott közterület tulajdonosának vagy a közterületi ingatlan művelési ágának
megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel,
• a jogosult halálával vagy jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével,
• ha a jogosult írásban bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy, a bejelentést követő naptól,
• ha a közterület használatát és rendjét érintő jogszabály megváltozása a közterület-használatot
kizárja,
• ha a jogosult a közterület-használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az írásban
megküldött fizetési felszólításban megadott határidőben nem tesz eleget.
2) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 30. § (1)-(2) bekezdései alapján közérdekből a közterület
használat szünetelése rendelhető el. A szünetelés nem lehet hosszabb, mint az engedélyben
meghatározott időtartam. A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület
használat időtartamába.
3) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 31. § (1)-(2) bekezdései alapján közterület használatának a
jogszerűségét, az engedélynek való megfelelőségét a közterület-felügyelet ellenőrzi. Ha az ellenőrzés
megállapítja, hogy a kötelezett az eredeti állapot helyreállítása iránti kötelezettségének nem tett eleget, a
jegyző gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról, valamint dönt a költségek viseléséről.
4) Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, illetve a szerződéskötéskor fennálló körülmények
lényeges megváltozása esetén bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítását.
5) A módosítás meghiúsulása esetén bármelyik fél a közigazgatási bírósághoz fordulhat, ez azonban nem
érinti a hatósági szerződés végrehajtását, illetve érvényesítését.
6) A Felek kinyilvánítják, hogy a Szerződés megszegésének jelen Szerződésben foglalt jogkövetkezményei
alkalmazását megelőzően megkísérlik a jogvita közvetlen tárgyalás útján történő rendezését.7
7) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet: Rendszámok
2. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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3.
4.

melléklet: Titoktartási nyilatkozat
melléklet: Adatkezelési tájékoztató

Felek a jelen szerződést négy eredeti példányban, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében az Ákr., a Köztér, r. és a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 2022............................. „

"

Budapest, 2022.......................... „

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében1

Electroconcept Kft.
képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1

Kovács Tamás
ügyvezető

melléklet

Rendszámok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

YJD267
YJD268
YKG532
YKG533
YKG607
YKG608
YKG611
YJD228
YJD229
YJD755
YJD224
YMP147
YMP149
YJC762
YKG872
AAFH465
AAFH520
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2. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1 a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti
megfelelésről
Alulírott
.....................................................
(Lakcím:
..................
........................................................................................; Adóazonosító jel:
........................... )
büntetőjogi
felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt
................................................................................................................szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
- 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,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
- 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 az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek
fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról
haladéktalanul értesítem.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás
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3. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat
Alulírott ..................................... (székhely:...................... , adószám:................................. . cégjegyzékszám:
............................... képviseli:.................................... ), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat
aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.), által a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más
módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló
2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzőm.
Üzleti titoknak minősül különösen az Önkormányzat tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: az Önkormányzat
gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti
kapcsolataira, általam az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott
információk, emellett minden, az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan
vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy
információ, amit az Önkormányzat üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott
ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb
adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez
fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a
tudomásomra jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal kötött szerződésben részletezett feladatok
teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy
számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy az
Önkormányzat érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti,
aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása
nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása
nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításénak korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más
kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint
büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.
Kelt: Budapest, 2022........ „..."
cégszerű aláírás
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4

melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, 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.
email: hivatalfabudavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem(ö)budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév
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 megbízási 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. /.
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.
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 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.
71 tiltakozáshoz való jog
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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.
Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem.
Budapest, 2022................... „......"
cégszerű aláírás

10

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
355/2022. (X. 20.1 önkormányzati határozat melléklete

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL
amely létrejött az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 92.
§-ában, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Köztér, r.) 23. § (2) bekezdése alapján
egyrészről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.,
adószám: 15735643-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735649, képviselője: Váradiné Naszályi Márta
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58
60., adószáma: 19025702-2-43, nyilvántartási száma: 01-02-0000010, képviselője: Kozma Imre, a
továbbiakban: Jogosult),
mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.
I.

Előzmények

1) A Jogosult közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalhoz 2022. július 9. napján. Kérelmében előadta, hogy 2022. augusztus 6. és
2027. augusztus 6. közötti időszakban használni kívánja a 14446 helyrajzi számú Budapest I. kerület Fő utca
41. számú ingatlan Batthyány téri homlokzata előtti, kerítéssel leválasztott 430 m2 alapterületű közterületet
városközponti környezet méltó használata érdekében, saját kezelés és gondozás alatt tartása céljából. A
Jogosult egyúttal kérelmezte a közterület-használati díj elengedését, a közterület díjmentes használatát. A
Jogosultat 2022. július 13. napján nyilatkozattételre hívta fel a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal). Arra vonatkozóan kérte a Jogosult nyilatkozatát a Hivatal,
hogy a Batthyány téren a segítségre szoruló hajléktalanok számára illemhely használatot tud-e biztosítani. A
Jogosult nyilatkozott, hogy a rászoruló hajléktalanok számára az intézményük területén működő illemhelyés tisztálkodási hely használatát folyamatosan biztosítja.
Kérelméhez csatolta az alábbi mellékleteket és igazolásokat:
• helyszínrajz,
• fényképek,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a rászoruló hajléktalanok számára az intézményük területén
működő illemhely- és tisztálkodási hely használatát folyamatosan biztosítja,
• aláírási címpéldány,
• kivonat a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól,
• nyilatkozat, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a 2021-es évben vállalkozási
tevékenységet nem folytatott,
• meghatalmazás.
2) A Köztér, r. 4. § (1) bekezdése alapján a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának minősül, ha a
használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét

korlátozza vagy akadályozza. A Köztér, r. 5. §-a alapján, ha a Köztér, r. nem tiltja, a közterület a
rendeltetésétől eltérő célra az Önkormányzatnak a közterület-használathoz való hozzájárulásáról szóló
döntése alapján használható.
A Köztér, r. 23. § (1) bekezdése alapján a közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulásról
történő döntés önkormányzati hatósági ügy, a Képviselő-testület az egyéves és az azt meghaladó
időtartamra szóló közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulás tárgyában nem ruházza
át a hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 142/A. § (1) bekezdése alapján, melyre tekintettel jelen kérelem elbírálása a Képviselő-testület
hatásköre.
A Képviselő-testület a/az ........ /2022. (........ ) önkormányzati határozatával a Polgármestert a hatósági
szerződés megkötésére felhatalmazta. Az Önkormányzat illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés alapozza
meg.
3) A Köztér, r. 23. § (2) bekezdése alapján közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás
tárgyában az Önkormányzat határozatot hoz vagy hatósági szerződést köthet.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet és mellékleteit megvizsgálta, és megállapította, hogy a
kérelmezett közterület-használata nem ütközik a Köztér, r. rendelkezéseibe. A Jogosult önként vállalt
többletkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a rászoruló hajléktalanok számára az intézményük területén
működő illemhely- és tisztálkodási hely használatát folyamatosan biztosítja és erről a rászoruló
hajléktalanokat is tájékoztatja. A Jogosult kifejezetten vállalja, hogy gondoskodik a közterület, zöldfelület
fenntartásáról.
A Jogosult gondoskodik a szilárd
síkosságmentesítéséről.

burkolatú terület folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti

A Jogosult kifejezetten vállalja, hogy a zöldfelületen, éves szinten az alábbiakban részletezett minimális
fenntartási tevékenységet elvégezi:
• gyomlálás 2 alkalommal,
• lombgyűjtés 3 alkalommal, zöldhulladék elszállításával,
• 3 db fa fenntartása, különös tekintettel az emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek
eltávolítása, metszése, faápolása,
• 1 db fiatal fa öntözése 11 alkalommal, szükségszerűen tápanyaggal dúsítva,
• 3 db gesztenyefa lemosó permetezése 1 alkalommal, valamint 3 alkalommal vadgesztenye
aknázómoly elleni permetezése.
4) Erre tekintettel az Önkormányzat a rendeltetéstől eltérő közterület-használathoz való hozzájárulás
tárgyában határozathozatal helyett a Köztér, r. 23. § (2) bekezdése alapján hatósági szerződés megkötését
kezdeményezte, valamint vállalta, hogy a közterület-használat díját mérsékeli a Jogosult által önként vállalt
többletkötelezettségekre tekintettel.5
5) A jogosult kijelenti, hogy a közterület-használati kérelme tárgyában a határozathozatal helyett a hatósági
szerződés megkötésével egyetért, a hatósági szerződés jogi természetét, és megkötésének
jogkövetkezményeit ismeri.
II.A szerződés tárgya
1) Az Önkormányzat a Jogosult részére a közterület-használati hozzájárulást az alábbiak szerint megadja.
2) A közterület-használattal érintett ingatlan megjelölése: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában lévő 14446 helyrajzi számú Budapest I. kerület Fő utca 41. számú ingatlan Batthyány téri
homlokzata előtti, kerítéssel leválasztott 430 m2 alapterületű közterületet.
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3) A rendeltetéstől eltérő közterület-használat engedélyezett célja: közterületet városközponti környezet
méltó használata érdekében, saját kezelés és gondozás alatt tartása.
4) A rendeltetéstől eltérő közterület-használat engedélyezett időtartama: 2022. augusztus 6. és 2027.
augusztus 6. közötti időszak.

III.

A közterület-használati

díj

1) A Jogosult a Köztér, r. 32. §-a alapján a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni,
melynek mértékét és a befizetés módját a Köztér, r. 34. § (1)-(2) bekezdései, a Köztér, r. 36. § (1)-(2)
bekezdései, a Köztér, r. 37. § (1) bekezdése, valamint a Köztér, r. 3. mellékletében feltüntetett díjtételek
alapján kell megállapítani. Alkalmazandó továbbá a Köztér, r. 34. § (4) bekezdése.
2) A Köztér, r. 3. mellékletének 4. Egyéb tevékenységek esetén fizetendő közterület-használati díjak táblázat
2. pontjában foglalt „Egyéb, a fent meghatározott kategóriáktól eltérő használat 100 m2 feletti használat"
díja védendő területen: 50 Ft/m2/nap (melyre tekintettel a kérelemmel érintett esetben a közterület
használatáért fizetendő díj a 2022. augusztus 6. és 2027. augusztus 6. közötti időszakban: 50 Ft x 430 m2 x
1827 nap = 39 280 500 Ft.)
3) A Köztér, r. 34. § (3) bekezdése értelmében „ha a közterület-használat jogosultja az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó szervezet, akkor a jogosult kérelmére az Önkormányzat a közterület-használati díjat legfeljebb 50%
mértékben, közhasznú jogállású szervezet esetén 90% mértékben mérsékelheti." Továbbá a Köztér, r. 34. §
(4) bekezdése alapján, ha a közterület-használat időtartama a három hónapot meghaladja és a közterület
használat jogosultja hatósági szerződésben olyan közérdekű kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére
hatósági határozattal egyébként nem lenne kötelezhető, és szerződésszegése esetére a
többletkötelezettség tekintetében a hatósági szerződésben aláveti magát annak, hogy az Önkormányzat
intézkedjen a szerződésszegés szerződésben vállalt jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha
szükséges, megindítsa a végrehajtást, a közterület-használati díj összege az önként vállalt
többletkötelezettség közérdekű jellegével arányos mértékben mérsékelhető vagy elengedhető.
4) Tekintettel arra, hogy a Jogosult közhasznú civil szervezetként van a közhiteles bírósági nyilvántartásban
bejegyezve, továbbá, hogy a Jogosult kifejezetten vállalja, hogy a rászoruló hajléktalanok számára az
intézményük területén működő illemhely- és tisztálkodási hely használatát folyamatosan biztosítja és, hogy
a zöldfelületen, éves szinten az alábbiakban részletezett minimális fenntartási tevékenységet elvégezi:
• gyomlálás 2 alkalommal,
• lombgyűjtés 3 alkalommal, zöldhulladék elszállításával,
• 3 db fa fenntartása, különös tekintettel az emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek
eltávolítása, metszése, faápolésa,
• 1 db fiatal fa öntözése 11 alkalommal, szükségszerűen tápanyaggal dúsítva,
• 3 db gesztenyefa lemosó permetezése 1 alkalommal, valamint 3 alkalommal vadgesztenye
aknázómoly elleni permetezése.
így a Képviselő-testület a/az ........ /2022. (.......... ) önkormányzati határozatával akként döntött, hogy a
közterület használat díjat 90 %-os mértékben mérsékeli.
5) Erre tekintettel a Jogosult az igénybe vett közterület használatért összesen: 3 928 050 Ft, azaz
hárommillió-kilencszázhuszonnyolcezer-ötven forint összegű közterület-használati díjat köteles fizetni.6
6) Az Önkormányzat az alábbiak szerint a 3 928 050 Ft, azaz hárommillió-kilencszázhuszonnyolcezer-ötven
forint összegű közterület-használati díj 60 havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezi. Az
első 59 havi részlet összege: 65 467 Ft, azaz hatvanötezer-négyszázhatvanhét forint, az utolsó, 60. havi
részlet összege: 65 497 Ft, azaz hatvanötezer-négyszázkilencvenhét forint
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7) A részleteket készpénz-átutalási megbízáson keresztül, vagy banki átutalással kell teljesíteni az
Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett, 12010154-00379543-00200007 számú „közterület-használati
díj" számlájára. Az első részletet a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell megfizetni. A további
részleteket minden hónap 10. napjáig kell teljesíteni. A befizetés tényét az Önkormányzat
Városüzemeltetési és Beruházási Irodáján, vagy a varosuzemeltetes@budavar.hu e-mail címen igazolni kell.
8) A Jogosult tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Jogosult késedelmi kamatként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. Ha a közterület-használati díjat a fizetési
felszólítást követően sem fizetik meg, a közterület-használati jogosultságot az Önkormányzat megszünteti,
és a közterület használóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
9) A Jogosult tudomásul veszi, hogy amennyiben a végleges döntéssel megállapított díjfizetési
kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a döntés végrehajtása rendelhető el. A végrehajtást
az állami adóhatóság foganatosítja.

IV.

Óvadék

1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 21. § (1)-(2) bekezdései alapján a közterület-használatra
vonatkozó döntésben megállapítottak szerint a közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségei
biztosítására óvadékot köteles megfizetni az Önkormányzatnak. Nem kell óvadékot fizetni a közterület
használatért, ha a használat a kilencven napot nem haladja megvagy a közterület-használat ingyenes.
2) A Köztér, r. 22. § (1) bekezdése alapján az óvadék mértéke a közterület-használati díj tizenöt napi
összege vagy ha a közterület-használat időtartama az egy évet meghaladja, hatvan napi összege.
3) Az óvadék összegét tárgyi ügyben a fenti rendelkezések alapján 50 Ft x 430 m2 x 60 nap =1 290 000 Ft,
azaz egymillió-kettőszázkilencvenezer forint összegben kell megállapítani, melyet a Jogosult a szerződés
aláírásától számított 8 napon belül köteles megfizetni az Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett
12010154-00379598-00100000 számú letéti számlájára. A befizetés tényét az Önkormányzat
Városüzemeltetési és Beruházási Irodáján, vagy a varosuzemeltetesfSbudavar.hu e-mail címen igazolni kell.

V. A Jogosult jogszabályi

előírásokon alapuló kötelezettségei

1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a közterületet a hozzájárulásban megjelölt célon kívül más, közterület
rendeltetésétől eltérő célra nem használhatja, továbbá a közterület-használati jogot nem ruházhatja át.
2) Ajogosult vállalja, hogy a közterület-használat során megtartja a hatályos környezetvédelmi, a munka- és
balesetvédelmi jogszabályi rendelkezéseket és előírásokat, továbbá a tevékenység felügyeletét ellátó
hatóság által előírtakat.
3) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő használatra történő alkalmassá
tételéről, lezárásáról, a használható állapotban tartásáról a közterület-használat időtartama alatt ő
gondoskodik.4
4) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a közterület-használati jog megszűnése esetén kártalanítási igény
nélkül köteles a közterület eredeti, a rendeltetésének megfelelő állapotát haladéktalanul helyreállítani, és a
közterületet az Önkormányzatnak tisztán átadni. A használattal elfoglalt közterületet és közvetlen
környezetét úgy kell helyreállítani, hogy a rendeltetésszerű használatra legalább a környezetével megegyező
módon alkalmas legyen. A közterület-használattal járó kötelezettségek szempontjából azt az időt is be kell
számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot teljeskörűen helyre nem
állította.
4

5) A Jogosult tudomásul veszi, hogy aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő
módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenységre vagy a
hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületet használ, a megállapított óvadékot
határidőre nem fizeti meg, köteles az ellenőrzésre jogosult szerv felhívására a jogellenes közterület
használatot az előírt határidőben megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti
állapotának a helyreállítására.
6) A Jogosult tudomásul veszi, hogy jogosulatlan közterület-használat esetén a közterület használója
köteles a meg nem fizetett közterület-használati díj háromszorosának megfelelő használati díjat megfizetni.
7) A Jogosult tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás
mellőzésével vagy a megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttathatja, ha az az
élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár bekövetkezése miatt, a közrend, a közbiztonság, a közterület
rendje és rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének az elhárítása érdekében szükséges. Az eredeti
állapot helyreállításának a költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
VI. A Jogosult önként vállalt többletkötelezettségei
1) A Jogosult kifejezetten vállalja, hogy a rászoruló hajléktalanok számára az intézményük területén működő
illemhely- és tisztálkodási hely használatát folyamatosan biztosítja.
2) A Jogosult kifejezetten vállalja, hogy a zöldfelületen, éves szinten az alábbiakban részletezett minimális
fenntartási tevékenységet elvégezi:
• gyomlálás 2 alkalommal,
• lombgyűjtés 3 alkalommal, zöldhulladék elszállításával,
• 3 db fa fenntartása, különös tekintettel az emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek
eltávolítása, metszése, faápolása,
• 1 db fiatal fa öntözése 11 alkalommal, szükségszerűen tápanyaggal dúsítva,
• 3 db gesztenyefa lemosó permetezése 1 alkalommal, valamint 3 alkalommal vadgesztenye
aknázómoly elleni permetezése.
3) Az Önkormányzat kifejezetten vállalja, hogy a közterület használat díját az Önkormányzat: 90 %-os
mértékben mérsékeli addig, amig az VI. 1) -2) pont szerinti önként vállalt kötelezettségét a Jogosult teljesíti.
VII. A szerződés megszegésének jogkövetkezményei
1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság
az Ákr. 93. § (3) bekezdése alapján intézkedik a szerződésszegés szerződésben vállalt jogkövetkezményének
kikényszerítése iránt, és ha szükséges, megindítja a végrehajtást.
2) A Jogosult kijelenti, hogy aláveti magát a jelen Szerződés VII. fejezet 1) pontjában meghatározott, Ákr. 93.
§ (3) bekezdésében megállapított jogkövetkezményeknek a jelen Szerződés VI. fejezetében meghatározott
azon önként vállalt többletkötelezettségei vonatkozásában, melyek teljesítésére hatósági határozattal
egyébként nem lenne kötelezhető.3
3) Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, a szerződő ügyfél a teljesítésre irányuló
felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon
belül - a közigazgatási bírósághoz fordulhat.
Vili. Vegyes és zárórendelkezések
1) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 28. § (1) bekezdése alapján közterület-használatára fennálló
jogosultság megszűnik:
• az engedélyben meghatározott időtartam elteltével,
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•
•
•
•
•
•
•

az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
az engedélyben foglaltak, a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó
jogszabály vagy a törvényességi felügyeletet ellátó hatóság előírásainak a megsértése miatt,
a használatba adott közterület tulajdonosának vagy a közterületi ingatlan művelési ágának
megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel,
a jogosult halálával vagy jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével,
ha a jogosult írásban bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy, a bejelentést követő naptól,
ha a közterület használatát és rendjét érintő jogszabály megváltozása a közterület-használatot
kizárja,
ha a jogosult a közterület-használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének az írásban
megküldött fizetési felszólításban megadott határidőben nem tesz eleget.

2) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 30. § (1)-(2) bekezdései alapján közérdekből a közterület
használat szünetelése rendelhető el. A szünetelés nem lehet hosszabb, mint az engedélyben
meghatározott időtartam. A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület
használat időtartamába.
3) A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Köztér, r. 31. § (1)-(2) bekezdései alapján közterület használatának a
jogszerűségét, az engedélynek való megfelelőségét a közterület-felügyelet ellenőrzi. Ha az ellenőrzés
megállapítja, hogy a kötelezett az eredeti állapot helyreállítása iránti kötelezettségének nem tett eleget, a
jegyző gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról, valamint dönt a költségek viseléséről.
4) Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, illetve a szerződéskötéskor fennálló körülmények
lényeges megváltozása esetén bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítását.
5) A módosítás meghiúsulása esetén bármelyik fél a közigazgatási bírósághoz fordulhat, ez azonban nem
érinti a hatósági szerződés végrehajtását, illetve érvényesítését.
6) A Felek kinyilvánítják, hogy a Szerződés megszegésének jelen Szerződésben foglalt jogkövetkezményei
alkalmazását megelőzően megkísérlik a jogvita közvetlen tárgyalás útján történő rendezését.
7) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
2.
3.

melléklet: Titoktartási nyilatkozat
melléklet: Adatkezelési tájékoztató

Felek a jelen szerződést négy eredeti példányban, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében az Ákr., a Köztér, r. és a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2022.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, 2022
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
képviseletében

Kozma Imre
elnök

1.

melléklet

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1 a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti
megfelelésről
Alulírott
.....................................................
(Lakcím:
..................
....................................................................................... ; Adóazonosító jel:
........................... )
büntetőjogi
felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt
................................................................................................................szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
- 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,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
- 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 az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek
fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet étláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról
haladéktalanul értesítem.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás
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2. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat
Alulírott ..................................... (székhely:....................... adószám:................................., cégjegyzékszám:
............................... képviseli:.....................................), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat
aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.), által a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más
módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló
2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzőm.
Üzleti titoknak minősül különösen az Önkormányzat tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: az Önkormányzat
gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti
kapcsolataira, általam az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott
információk, emellett minden, az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan
vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy
információ, amit az Önkormányzat üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott
ügyfél adatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb
adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez
fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a
tudomásomra jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal kötött szerződésben részletezett feladatok
teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy
számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy az
Önkormányzat érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti,
aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása
nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása
nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más
kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint
büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.
Kelt: Budapest, 2022........
cégszerű aláírás
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3.melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, 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.
email: hivataliabudavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév
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 megbízási 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 való jog
9

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(a>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.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.
Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem.
Budapest, 2022................... „..."
cégszerű aláírás

10

358/2022, (X. 20.) önkormányzati határozatának melléklete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési terve

Ssz.

Közbeszerzés tárgya

1.

Házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2.

Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása

3.
4.

Épületfelmérési, ingatlanrendezési
szolgáltatások
Szentháromság tér zöldterületi
fejlesztése (tervpályázat)

5.

Szentháromság téri zöldfelület
megújítása

6.

Batthyány
(TÉR_KÖZ)

tér

felszíni

átalakítása

Közbeszerzés
tervezett mennyisége
Budapest 1., II. és XII.
kerületi gyermekek
(1. kerületi 3123 fő)
Budapest 1. és XII. kerület
(1. kerületi 23 385 fő)
nettó 66 000 000 Ft
keretösszeg
4 000 m2

Közbeszerzésre
irányadó eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Tervezett eljárás
fajtája

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

Nemzeti
Nemzeti
Nemzeti

4 000 m2

Nemzeti

900 m2

Nemzeti

7400 m2
(bruttó szintterület)

Nemzeti

745 m2 (telek)

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
tervpályázat
Kbt. 98. § (5)
bekezdés
hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

Eljárás
megindításának
tervezett időpontia

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2022.1. negyedév

2026.1. negyedév

2022. II. negyedév

2026. II. negyedév

2022.1. negyedév

2024.1. negyedév

2022.1. negyedév

2022. III. negyedév

2022. III. negyedév

2023. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. III. negyedév

2023. II. negyedév

2022. III. negyedév

2023. II. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

7.
8.

Logodi utcai idősek otthona tervezése

9.

Lovas út 11-12. alatti apartmanház
tervezése (ingatlanhasznosítási terv)

10.

Vári sorompóoszlopok beszerzése

11.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

31 946 000 Ft
keretösszeg
59 055 000 Ft
keretösszeg

Nemzeti
Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

12.

Városháza épület épületgépészeti
felújítása

13.

4900 m2
(bruttó szintterület)

Nemzeti

Városháza épület tetőfelújítása

1500 m2

Nemzeti

14.

Zsinagóga projekt

420 m2

Nemzeti

15.

Fiáth János utca macskakő burkolat
felújításának tervezése

1800 m2

Nemzeti

16.

Bölcsőde fejlesztés Dezső u. 8. (tervezés)

600 m2
(bruttó szintterület)

Nemzeti

17.

Európai Uniós pályázatok előkészítése

nettó 100 000 000 Ft
keretösszeg

Uniós

18.

Közvetlen Európai Uniós forrású
pályázatok előkészítése, menedzselése

3 projekt

Uniós

Kbt. 112.§(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 81. § szerinti
nyílt,
keretmegállapodás
megkötésére
irányuló eljárás
Kbt. 81. § szerinti
nyílt,
keretmegállapodás
megkötésére
irányuló eljárás

2022. II. negyedév

2023. II. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. III. negyedév

2023. II. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2024. II. negyedév

2022. II. negyedév

2024. II. negyedév

2022. III. negyedév

2023. Ili. negyedév

2022.1. negyedév

2024. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. IV. negyedév

19.

20.

Ingatlanrendezési műszaki
szolgáltatások

21.

Közterület-felügyelet informatikai
szakrendszer igénybevétele

22.

Villamosenergia vásárlás 2022. évben

50 épület, 50 telek

Uniós

1 alkalmazás/év

Nemzeti

57134 kWh

Uniós

Kbt. 81. § szerinti
nyílt,
keretmegállapodás
megkötésére
irányuló eljárás
Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont
Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja
szerinti verseny
újranyitás

23.

Villamosenergia vásárlás 2023. évben

161041 kWh

Nemzeti

Kbt. 112.§(1)
bekezdés b) pont

2022. IV. negyedév

2023. II. negyedév

