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Képviselő-testületének
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A képviselő-testület tagjai közül jelen vannak: Váradiné Naszályi Márta polgármester, Csobánczy Gábor
alpolgármester, Gelencsér Ferenc József alpolgármester, Gulyás Gergely Kristóf képviselő, Kovács
László György képviselő, Dr. Kun János képviselő, Marschall Máté képviselő, Molnárka Gábor Zoltán
képviselő, dr. Patthy Szabolcs képviselő, Remenyik Ildikó képviselő, Dr. Sándor Rétemé képviselő, Tímár
Gyula képviselő, Tölcsér Borbála képviselő, Varga Dániel képviselő, Zsitnyákjános Bálint képviselő
További jelenlévők: dr. Terdik Tamás, rendőr vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos, Budapest
rendőrfőkapitánya, Krammer György Zsolt rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos, I. kerületi
kapitányságvezető, Takács Tibor rendőr százados, bűnügyi osztályvezető, I. kerületi kapitányságvezető
helyettes, Korsós Borbála Erzsébet, dr. Németh Mónika jegyző, dr. Bartos Diána Petra aljegyző, Csány
Éva főépítész, dr. Láng Orsolya irodavezető, Légárné Gulyás Rita irodavezető, Szincsák István
irodavezető, Takács Anikó irodavezető, Tatár Enikő kabinetvezető, dr. Vörös Mária Éva irodavezető,
Zsoldos Orsolya irodavezető, Harangozó Olivia sajtófőnök, Moór Zsuzsanna titkárságvezető, Koncsek
Mária csoportvezető, Volosin Katalin csoportvezető, Bányai Barna online kommunikációs referens,
Diganigz Patrícia ügyfélszolgálati ügyintéző, Holló Marianna városüzemeltetési ügyintéző, Szász
Zsombor közpolitikái koordinátor, Farkas Dávid informatikus, Péterfi Annamária testületi ügyintéző,
Kivágó Péter nem képviselő bizottsági tag, Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója, Krieser Andrea, a Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetője, Katinszki Ferencné, a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák intézményvezetője, Ari Zsófia, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, Békési Zoltán, a
Házgondnoksági Kft ügyvezetője, Farkas Márta, a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
dr. Jancsér György ügyvéd, Szebeni Dóra pályázó, valamint további meghívottak és érdeklődők
Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

15:15 óra; 16:37 óra; 20:49 óra

Az ülés vége:

15:34 óra; 19:02 óra; 21:02 óra

legyző könyvvezető:

Lipták Noémi

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szeretettel és köszöntötte a megjelenteket; a képviselő-testület
tagjait, a Budavári Polgármesteri Hivatal munkatársait, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az I.
kerületi Rendőrkapitányság munkatársait, kapitány urakat, és mindazokat, akik a helyszínen vagy a
képernyők előtt követik a testületi ülést.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van, és az ülést
megnyitotta.
Az ülésre határidőben Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr két kérdést intézett a polgármesterhez,
melyekről az utolsó napirendi pontban lesz szó. A kérdések kiosztásra kerültek a képviselők részére.
Az ülésre három sürgős előterjesztés került benyújtásra, melyek címe: „A Budapest I. kerület
közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási szolgáltatás tárgyában a BKM
Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés
megkötése", „A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme", valamint „Egyéni
képviselői keret felhasználása", amelyek a képviselők részére előzetesen kiküldésre kerültek, és
amelyek napirendre vételéről a képviselő-testület vita nélkül dönt.
Elmondta, előterjesztőként visszavonja a meghívóban szereplő 7., 10., 16. és 18. napirendi ponthoz
tartozó előterjesztéseket. A követhetőség érdekében a tárgyalási sorrend kiosztásra került a képviselők
részére - pirossal jelölve a sürgősségi előterjesztéseket.
Javasolja, hogy a sürgős előterjesztések a fenti felsorolás sorrendjében a 10., 11. és 17. napirendi
pontként kerüljenek megtárgyalásra.

Ügyrendben megadta a szót Tímár Gyula képviselő úrnak.
Tímár Gyula, képviselő: javasolja, hogy a zárt napirendi pontokat egy csomagban tárgyalják, ne így,
felszabdalva a testületi ülést. A lakosok, akik figyelemmel követik, panaszkodtak arra, hogy nem jó a sok
szünet.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: képviselő úr hozzászólását a meghívó módosítására tett
javaslatként értelmezi, melyről szavazni fog a képviselő-testület.
További kérdés, hozzászólás nem lévén elsőként szavazásra tette fel a sürgősségi előterjesztések
napirendre vételét, és mivel ellenvetés nem érkezett, egy szavazással.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2022. ÍV. 12T önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
május 12-i ülésének napirendjére felveszi a
-

A Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált
takarítási szolgáltatás tárgyában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötése (10. napirendi
pont),

-

Egyéni képviselői keret felhasználása (11. napirendi pont),

- A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme (17. napirendi pont)
tárgyú sürgősségi előterjesztéseket.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel Tímár Gyula képviselő úr módosító
indítványét, mely arra irányul, hogy a zárt ülés napirendi pontjait egy tagban tárgyalják.
A napirendi javaslat kialakításakor végig gondolták az összes lehetőséget, ezért nem javasolja a
korábban kiküldött, illetve most módosított napirend sorrendjét megváltoztatásra.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 6 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett elutasította Tímár Gyula képviselő módosító indítványát, mely szerint a
képviselő-testület 2022. május 12-i zárt ülésének napirendi pontjai egymást követően
kerüljenek megtárgyalásra.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a sürgősségi előterjesztésekkel kiegészített,
illetve a törlésekkel módosított napirendi javaslatot.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 12-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Beszámoló a Budapesti Rendőr- főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi
tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között
a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása
tárgyában, valamint a helyi közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I.
kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozása
tárgyában
együttműködési
megállapodások megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Gelencsér Ferenc József alpolgármester

Zárt ülésen:
3.

A 2022. évi „Budavár Díszpolgára" kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester

4.

A 2022. évi „Budavári Virág Benedek Díj" kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester

5.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Nyilvános ülésen:
6.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

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

8.

Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A Vérmező fejlesztéséről szóló támogatási megállapodás
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
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10. A Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált
takarítási szolgáltatás tárgyában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötése
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
11. Egyéni képviselői keret felhasználása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
12. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Várkert Bazár Kikötő
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő
együttműködési keretszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. A 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó
adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. A Sportcardiodent Kft-vel a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány elszámolásának elfogadása és részére
10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. A „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampányban való részvétel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. A „Passzold vissza, Tesó!" kampányban való részvétel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A 1011 Budapest, Fő utca 21.3. emelet 2. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Zárt ülésen:
22. A 1013 Budapest, Alagút utca 1. 3. emelet 7. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5

23. A 1011 Budapest, Batthyány tér 4. földszint 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
24. A1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám alatti lakásra benyújtott kérelem
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
25. A1013 Budapest, Attila út 10.1. emelet 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
26. A1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 14.1. emelet 2. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
27. A1014 Budapest, Szentháromság u. 7.1. emelet 11. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
28. A 1016 Budapest, Zsolt utca 5. (Derék u. 20.) alagsor 2. szám alatti lakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
29. A1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 29.1. emelet 1. szám alatti lakás tekintetében benyújtott
pályázat felülvizsgálatának eredménye
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
30. Élelmiszertámogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
31. Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
33. Az SC Europe Kft. közterület-használat iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Nyilvános ülésen:
34. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a 2022. március 24-i ülés óta eltelt időszak lefontosabb
eseményeiről szóló beszámoló a képviselő-testület részére kiosztásra került. Kiemelve a
legfontosabbakat; március 25-én átadásra került az Attila úti Gondozási Központ új, 43 m2-es részlege.
Az átadáson Váradiné Naszályi Márta polgármester hosszasan beszélgetett a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársaival a tapasztalataikról, igényeikről, valamint a
Szolgáltatási Központ működéséről, a családok átmeneti elhelyezéséről, illetve az új idősek otthonának
terveiről is. Az új részleg úgy került kialakításra, hogy a Budavári Önkormányzat megvásárolta a
Gondozási Központ melletti lakást, felújította, hozzákapcsolta a központhoz, mely által sokkal
kényelmesebben és hatékonyabban tudnak dolgozni a munkatársak.
Március 26-án újra megnyitotta kapuit a Dózsa téri labdázó. Ugyanezen a napon a Tabánban
elültetésre került az első fa a társadalmi párbeszédért.
Március 27-én filmvetítés és közönségtalálkozó volt a Tabán moziban, ahol az Oscar-díjas Deák Kristóf
új filmjét, az Unokát vetítették. A filmvetítést követő közönségtalálkozón részt vett Krammer György I.
kerületi kapitányságvezető és Szondi György rendőr őrnagy, bűnügyi nyomozó is.
Április 11. a Magyar költészet napja és egyben Mára! Sándor születésnapja is. Ezen alkalomból a
Budavári Önkormányzat megemlékezést tartott Mára! Sándor szobránál; Váradiné Naszályi Márta
polgármester és Gelencsér Ferenc József alpolgármester koszorút, helyezett el.
Április 13-án a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a megállapodást, melynek értelmében a
Budavári Önkormányzattal együttműködésben a Főváros megújítja a Vérmezőt. A mai ülésen dönthet
erről a képviselő-testület is.
Április 22-én a Föld napja alkalmából a Budavári Önkormányzat a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-vel
közösen rengeteg programmal készült.
Április 28-án a Budavári Önkormányzat átadta a Budavári Szent Flórián-díjat Valencsik Csaba tűzoltó
főtörzszászlós részére, valamint a Budavári Önkormányzata Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen vállalkozói fórumot tartott a kerületi vállalkozás számára.
Április 29-én a Budavári Önkormányzat átadta a Budavári Szent György-díjat Dobosné Plank Éva rendőr
alezredes részére, valamint folytatódott a Gönczi 00 rendezvénysorozat is.
Örömmel jelentette be, hogy a május 9-én érkezett tájékoztatás alapján a Miniszterelnökség a Budavári
Önkormányzat „Bölcsődei nevelés fejlesztése" címmel benyújtott pályázatát 300 000 000 Ft összeggel
támogatta, így megindulhat a Dezső utcai épületben egy új bölcsőde kialakítása. Megköszönte minden
munkatársuknak, aki ennek az előkészítésében részt.
Május 9-én a Budavári Önkormányzat az Európa-nap alkalmából nagyszabású fesztivált szervezett az
Európa-ligetben, melyen nagyon sokan részt vettek.
Május 10-én az Önkormányzat Kutyás fórumot tartott a Virág Benedek Házban közös etikett kialakítása
céljából.
Május 14-én és 15-én a Budapesti 00 program keretein belül a Városháza épülete vezetett séták
keretében lesz látogatható. Mivel ezen a hétvégén a Budapesti 00 program tárgya a Budai Vár, szinte
valamennyi háza megnyílik a látogatók számára. Ez egy nagyon színvonalas és értékes rendezvény,
ezért mindenkit bíztat, hogy vegyen részt rajta, nézze meg a gyönyörű épületeket.
Május 21-én a Budavári Önkormányzat kedvezményes muskátlivásárt szervez a Kapisztrán téren a
kerületieknek.
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1.

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi
tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszöntötte a megjelenteket; dr. Terdik Tamás, r. vezérőrnagy,
rendőrségi tanácsost, Budapest rendőrfőkapitányát, Krammer György Zsolt r. ezredes, rendőrségi
tanácsos, I. kerületi kapitányságvezetőt és Takács Tibor r. százados, bűnügyi osztályvezető, I. kerületi
kapitányságvezető-helyettest.
A beszámolót az Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében megtett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Felkérte vezérőrnagy urat és ezredes urat, hogy ismertessék a beszámolót.
Krammer György Zsolt r. ezredes, rendőrségi tanácsos. I. kerületi kapitányságvezető: elmondta, hogy
az elmúlt években több fórumon is megfogalmazta, hogy Budapest I. kerületének a közbiztonsága a
legjobb Budapest kerületei közül. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a legkevesebb bűncselekmény történik
ezen a területen, és a kerületi kapitányságok illetékességi területei közül a legkevesebb bűncselekmény
az I. kerületben történik. Ez a tavalyi évre vonatkozóan 549 regisztrált bűncselekményt jelent, ami
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Összehasonlításképpen ez 2013-ban 1945, tehát közel a
négyszerese volt. A tavalyi év 52 hetéből 31 olyan hét volt, amikor nem történt kiemelt bűncselekmény
a kerületben. Az ország egyik vezető gazdasági lapjának életminőséggel kapcsolatos cikke, amely
decemberben jelent meg, az I. kerületet a legélhetőbb magyarországi településnek minősítette.
Fontosnak tartja elmondani, hogy az elmúlt évben sem történt közterületi kihűléses haláleset. Ezt
nagyon kiemelten kezelik. Az, hogy a kerületben rend van, hogy a közbiztonság ilyen minőségű, nem
kizárólag a rendőrség érdeme, hanem közös munkának az eredménye. Feladataik végrehajtásában,
céljaik megvalósításában legfőbb támogatójuk az önkormányzat és a képviselő-testület volt. A
közterületi hatékonyságot és láthatóságot nagyban segíti az együttműködési rendszerünk; ezen belül
a polgárőrség, tűzoltó és tavaly még honvéd bajtársaik, valamint a közterület-felügyelet. Megköszönte
azt a folyamatos támogatást és hátteret, mely ismét lehetővé tette azt, hogy tavaly eredményesen
szolgálják a Főváros I. kerületének biztonságát. És hogy ez közös ügy, annak jó példája ez a kerület.
Ennek eredménye a lakosok és az önkormányzat által tapasztalt jó közbiztonság. Bízva a további közös
törekvések megvalósításában, megköszönte a megtisztelő figyelmet és támogatást.
Varga Dániel, képviselő: úgy gondolja, hogy a beszámoló kimagasló szakmai minőségű, és a számok is
nagyon pozitívak; a bűnözési statisztikák folyamatosan javulnak, tehát egyre kevesebb bűncselekményt
követnek el a kerületben, és ahogy látta, a nyomozási hatékonyság évről-évre növekszik. Ezek nagyon
jó tendenciák, és van mire méltán büszkének lenniük. Azon bűncselekmény kategóriák esetében,
melyek kapcsán jelentős javulás következett be a beszámoló alapján, és amelyeket a turizmussal
összefüggésben követtek el, pl. zsebtolvajlás, jótékony hatással volt a statisztikára a Covid-járvány is.
Most, hogy a turizmus visszatér a régi ütemébe az I. kerületben, kérdése, hogy ezek a jó statisztikák a
továbbiakban is tarthatóak lesznek-e ezeken a területeken.
Krammer György Zsolt r. ezredes, rendőrségi tanácsos. I. kerületi kapitányságvezető: úgy véli, hogy
igen. Minden évben megvizsgálják, hogy a turisztikai terheléssel kapcsolatban hány bűncselekmény
történik. Az ossz bűncselekményszámhoz képest ez a szám elenyésző volt jó pár évvel ezelőtt is, és
most is ez várható. Az ügyet mind a kerületi rendőrkapitányságok, mind a BRFK kiemelten kezeli, tehát
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kifejezetten azokra a területekre, ahol a turisztikai terhelés összpontosul - Vár, Gellérthegy, Duna parti
rész - fokozott erőkkel vannak jelen. Természetesen, az elmúlt 2 év Coviddal kapcsolatos időszakai
befolyásolták, még inkább visszavették ezt a tendenciát, de aggodalomra semmi ok, mert mindent meg
fognak tenni annak érdekében, hogy legalább a Covid előtti időszak jó tendenciáit tartani tudják.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megköszönte a kerületi rendőrség a munkáját, amivel napról-napra
garantálják azt, hogy az I. kerületiek egy biztonságos kerületben élhetnek, és megköszönte a
beszámolót is, ami nagyon részletes volt és jó ezeket a számokat látni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2022. (V. 12.1 önkormányzati határozata
a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján elfogadja a Budapesti
Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ezúton is megköszönte mind a kerületi kapitányság, mind a
Budapesti Rendőr-főkapitányság tavalyi egész éves munkáját, a folyamatos, harmonikusjó kapcsolatot
a kerületi kapitányság munkatársaival, és azt, hogy egy biztonságos, élhető kerületben élhetnek.

2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között
a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása
tárgyában, valamint a helyi közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I.
kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozása
tárgyában
együttműködési
megállapodások megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Gelencsér Ferenc József alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Jogi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzat kössön együttműködési megállapodásokat
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal térfigyelőrendszer üzemeltetésére, valamint túlszolgálat
finanszírozására a 2022. június 1. és 2023. május 31. közötti időszakra vonatkozóan.
A megállapodások pénzügyi fedezetét a költségvetés bruttó 16 millió Ft összeggel tartalmazza.
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő, térfigyelő
kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában megkötendő
együttműködési megállapodásról szóló határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a
térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában
együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület közrendjének és közbiztonságának növelése érdekében együttműködési
megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer
működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában 2022. június 1. napjától 2023.
május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő, túlszolgálat
finanszírozása tárgyában megkötendő együttműködési megállapodásról szóló határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2022. ÍV. 12.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a
helyi közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített
túlszolgálat finanszírozása tárgyában együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület közrendjének és közbiztonságának növelése érdekében együttműködési
megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő
feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozásának
tárgyában 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- testületé felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

10

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: örömmel tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a képviselő
testület zárt ülés keretében döntött a Budavár Díszpolgára cím adományozásáról; a kitüntetést Tardy
László Liszt Ferenc-díjas kántor-karnagy, a Budavári Mátyás-templom nyugalmazott karnagya kapta.
A Budavári Virág Benedek Díj adományozásáról is döntöttek, a díjat dr. Frigyes! Miklós és Tamás Ferenc
kapta az oktatás-nevelés területén végzett kitűnő munkájuk elismeréseként. Gratulál a díjazottaknak.
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a képviselő-testület titkos szavazás során Szebeni
Dórát választotta meg. Gratulál, és jó munkát kíván.
Pótolnia kell egy mulasztását; a képviselő-testületi ülés elején nem mutatta be a képviselő-testületnek
és a jelenlévőknek dr. Bartos Diánát, a Polgármesteri Flivatal nemrégen kinevezett új aljegyzőjét. Kérte,
hogy fogadják szeretettel. Gratulál, és jó munkát kíván a részére ezúton is.

6.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mivel a
bizottságok eltérő módon javasolták megalkotni a rendeletet, ezért előterjesztőként visszavonja a
rendelet-tervezetben szereplő 1., 2., 5. és 6. §-okat. Fentiek alapján a tervezet 8. §-ának szövege az
alábbiak szerint módosul: „Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba."
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: kérte, hogy polgármester ismertesse, hogy a visszavont paragrafusok
mit tartalmaznak, majd ezt követően kéri, hogy rendeljen el két perces szünetet.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az 1. § az alpolgármesteri kinevezésekről, a 2. § a bizottsági
hatáskörök és nevek módosításáról, az 5. § az egyéni képviselői indítványok benyújtási határidejéről, a
6. § pedig bizottsági hatáskörök szociális rendelethez való igazításáról szól.

A polgármester 2 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET UTÁN:
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ha jól érti, amiről döntenie kell a testületnek, az a bizottsági
struktúrának a részleges átalakítása, illetve a két jegyzőnek a személye.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Szervezeti és Működési Szabályzat megmaradó módosításai
egyrészt kormányzati funkciószámok módosítása és egyes funkciószámok törlése, mely egy technikai
jellegű módosítás, illetve a polgármesteri hivatalban két aljegyző kinevezésére lehetőség biztosítása.
Továbbá az eredetihez képest a hatálybalépés határideje módosul, tehát a kihirdetést követő napon
lép hatályba.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: meglepődött azon, hogy a két aljegyzőre vonatkozó javaslat továbbra
a módosítási javaslatban marad. Nagyon fontos, hogy a Polgármester Flivatal megfelelően működjön,
de közben azt látják, hogy sorra mondanak fel a nem vezető tisztségben lévő alkalmazottak. Akiről
jómaga tud: az elmúlt fél évben 13 olyan középvezető, illetve ügyintéző mondott fel a Flivatalnál, mint
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például hr ügyintéző, most már két gazdasági vezető, a Gazdasági Irodából egy könyvelő, a Műszaki
Irodából egy jogász, az Adócsoporttól egy ügyintéző, a Műszaki irodától egy társasházi ügyintéző, a
Városüzemeltetési irodából ügyintéző, az Igazgatási Irodából ügyintéző, a Gazdasági Irodából pénzügyi
ügyintéző. Ezeket látva azt javasolná jegyző asszonynak, hogy gondolkozzanak el először azon, hogy a
jelenlegi struktúrában tartsák meg az ügyintézőiket, alakítsanak ki egy olyan légkört, amiben ők
szeretnek dolgozni, amiben jó dolgozniuk és nem akarják akár egyes esetben pár hónap után itt hagyni
a hivatalt. Véleménye szerint erre a jelenlegi Jegyzői Referatúra bőven elégséges. Ha jól tudja, akkor
jóval több jogász is dolgozik jegyző asszony alatt, mint a korábbi vezetés alatt. Akkor is működött a
kerület egy aljegyzővel, sőt kevesebb jogásszal, ezért nem látja indokoltságát annak, hogy miközben az
ügyintézők cserélődnek, addig a hivatalnak tetejét megerősítsék. Jobb lenne alulról építkezni.
dr. Németh Mónika, jegyző: furcsa dolog a hivatalépítés, ugyanis vannak olyan kollégák, akik elhagyták
a hivatalt, és most ebből a hozzászólásból egy másik hozzászólást is megértett, és pontosan tudja, ki
az, aki úgy látszik, hogy nem tudja feldolgozni, hogy nem tudta megugrania a szakmai szintet, és
önszántából távozott a hivatalból. Úgy gondolja, a hivatal akkor tud fejlődni, ha van egy megfelelő szintű
vezetés. Ehhez van szükség az adott területen kialakítandó új aljegyzői pozícióra. Nagyon sok mindent
lehet rá mondani, de a szakmaiság nála az elsődleges. Sajnos vannak olyan irodák, amiket újra kellett
szervezni. Ilyen például a Vagyonhasznosítási Iroda. Irodavezető asszony naponta jelenik meg olyan
aktákkal, amelyekkel kapcsolatban még sosem látták, hogy milyen ügyintézés történt. Van például egy
ügy, amivel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal fognak levelezni, és javasolta is
irodavezető asszonynak, hogy hozzák be a képviselő-testület következő ülésére, hogy milyen ügyet kell
rendbe tenniük, és milyen módon történt eddig az ügyintézés. Igen, meg kell erősíteni a hivatalt vezetői
és ügyintézői szinten is. Szakmai munkát várnak; a könyvelőnek például tudnia kell könyvelni.
Véleménye szerint az megengedhetetlen, hogy a MÁK ellenőrzés azt írja le - és a kollegák egyszerűen
nem hajlandók tudomásul venni -, hogy bizonylat nélkül nem lehet könyvelni, mert hogy az a szokás.
Nem, az szabálytalan. És ezt a könyvelőknek meg kell tanulnia. Aki ezt nem tanulja meg, azzal sajnos
nem tudnak együtt dolgozni. Az Igazgatási Irodán azt, aki nem tud hatósági ügyet intézni, megpróbálják
betanítani, de ha valaki nem tudja, akkor sajnos nem tudnak vele együtt dolgozni. Meg kell tehát ütni
egy megfelelő szakmai színvonalat az ügyintézőknek, a középvezetőknek és a felsővezetőknek is.
Jelenleg folyik egy hivatalépítés, és annak az a következménye, hogy aki nem akar a jelenlegi, felfokozott
munkatempóban dolgozni, az lehet, hogy itt hagyja a hivatalt. De nagyon sokan szívesen jönnek,
szeretnének itt dolgozni, ezért azt gondolja, hogy a hivatalépítés azzal jár, hogy emberek jönnek,
emberek mennek. Megjegyezte, nem különleges dolog, hogy hány ember távozott; Budapesten nagyon
aktíva munkaerőpiac, nagyon jó lehetőségek vannak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: igazán sajnálja, hogy a 2019-ben átvett, működő hivatalt az elmúlt két
jegyzőnek nem sikerült megfelelő vezetői struktúrában, megfelelő szakmai tartalommal működtetni.
Két és fél évvel a ciklus megkezdése után egy hivatal újra strukturálásába kezdeni lehet, hogy sokat
mond erről a vezetésről.
Tímár Gyula, képviselő: ennek az előterjesztésnek az elfogadása mintegy 28 millió Ft-os plusz kiadást
fog eredményezni. Ebből a plusz 28 millió Ft-ból három-négy önkormányzati lakást fel lehetne újítani növelve ezzel az önkormányzat vagyonát és a bérbe adható lakások számát abból az üresen álló
önkormányzati lakásállományból, ami 65-70 darabot tesz ki. Másfél évtizedig jól működött a hivatal egy
aljegyzővel. A választások óta sem a kerület területe, sem a létszáma, sem a feladatok nem bővültek.
Azt gondolja, hogy többletmunkára hivatkozni nem lehet. Egy oka lehet ennek a lépésnek; ha szakmai
megerősítést akarnak ezzel elérni. Ha valaki úgy gondolja, hogy jegyző asszonynak szüksége van ilyen
jellegű, szaktudású segítségre, akkor szavazzon igennel.
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dr. Németh Mónika, jegyző: megjegyezte, a két Covidos év a munkaerőpiacot is nagyon érintette. Az
emberek nem mozogtak, és ez a mozgás lehet, hogy most hatványozottabban megjelenik. Timár
képviselő úrnak köszöni a dicsérő szavakat.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: Timár képviselő úrtól megkérdezte, a 28 millió Ft összeg hogyan jött
ki. Hozzátette, hogy a Fidesz elmúlt jó pár éves kormányzása sajnos nem arról szólt, hogy a
közigazgatásban a feladat csökkenjen, tehát nem látja nyomát annak, hogy kevesebb feladat lenne,
mint két vagy akár 10 évvel ezelőtt.
Timár Gyula, képviselő: 800 ezer Ft-os havi fizetéssel számolt - nem tudja, hogy mennyi az aljegyző
fizetése -, amit megszorzott 30 hónappal, a ciklus végéig. Rátette a bérjárulékot és így 28 340 000 Ft
jön ki.
Dr. Kun lános. képviselő: emlékei szerint ebben a javaslatban a hivatal létszámbővítésére nincs javaslat,
tehát Timár képviselőtársának a számítása hibás, mert nem arról van szó, hogy megnő a hivatalnak a
létszáma. Megjegyezte, ez a fluktuáció korábban már szóba került, és akkor polgármester asszony
számokkal bizonyította, hogy az előző polgármesteri ciklusban nagyobb volt a fluktuáció, mint jelenleg,
ezért az ilyen kritikát nem tudják elfogadni. Az önkormányzat olyan munkahely, ahol van fluktuáció.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: ezek szerint nem egy éves fizetésről beszélnek, hanem egy általuk
kitalált időtartamra számolták ki azt a 28 millió Ft-ot.
Kérdése polgármester asszonyhoz, hogy mivel a módosításból visszavont két sarkalatos pontot - a
bizottsági struktúra átalakítását, illetve harmadik alpolgármester kinevezését - végleges szándék-e
ezeknek a visszavonása vagy technikai oka van, és a későbbiekben a testület elé fognak majd kerülni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: nem tud róla nyilatkozni; a jelenlegi képviselő-testületi ülésen
nem tárgyalják. Egy koalíciós és a kerület vezetéséhez tartozó közös akaratnak kell lennie, hogy
visszakerüljön a képviselő-testület napirendjére.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: csatlakozik képviselőtársa kérdéséhez. Örömmel fogadta, hogy
elálltak attól a végtelenül felesleges és pazarló tervtől, hogy még egy alpolgármestert kinevezzenek.
Reménykedett abban, hogy ez egy hosszútávú észhez térés. Lehet, hogy most csalódni fog, de kérdezi
polgármester asszonyt, hogy tervben van-e jelenleg három alpolgármester kinevezése.
Dr Patthy Szabolcs képviselő távozott az ülésteremből, ezáltal a képviselő-testület létszáma 74 főre
csökkent.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: úgy tűnik, hogy képviselő úr nem figyelt a napirend
tárgyalásának az elején. Visszavonta az 1. §-t, ami a három alpolgármester kinevezéséről szól. Nem
futurológus, tehát számos dologról nem tud előre nyilatkozni, éppen ezért azt tudja elmondani, hogy
nem szerepel a képviselő-testület napirendjén a téma, erről most nem döntenek. Nem tud arról sem
nyilatkozni, hogy a következő testületi üléseken lesz-e erről szó, mert ha lesz képviselői javaslat, akár
még szó is lehet ezekről. Annyit tud mondani, hogy a témát ma nem tárgyalják.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a napirendi vitát lezárta. Reagálva az elhangzott képviselői
megjegyzésekre elmondta, teljes mértékben megbízik jegyző asszonynak a szaktudásában és a hivatal
vezetésében. Azt gondolja, hogy a hivatalon belül is jó irányba mennek a dolgok. Felhívta a figyelmet
arra, hogy nem véletlenül történnek bizonyos átrendeződések. Polgármesteri munkájában az egyik
legdöbbenetesebb felfedezés az volt, amikor kiderült, hogy 900 millió Ft-ot úgy könyveltek be az előző
önkormányzati vezetés által kinevezett pénzügyi vezetők a kerület költségvetésébe, hogy semmiféle
bizonylat, támogatási szerződés nem volt róla. így vették át a hivatalt, ami képviselő úr szerint rendben
működött. Jómaga úgy gondolja, hogy nem működött rendben, és ezzel a véleményével egyetértett a
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kerületi választópolgároknak a többsége is, akik kétharmados többséggel szavazták meg a jelenlegi
vezetést 2019 őszén. Azt látja ezért, hogy a két év pandémia után - ami alatt nem igazán került sor arra,
hogy a Polgármesteri Hivatal működésében jelentős változások lehessenek, és egy egészen furcsa
sajátos működésben voltak - most kezd úgy működni a hivatal, ahogyan az normális esetben szokott
történni. Ahogyan jegyző asszony is mondta, most indulnak el azok a folyamatok, amelyek az új
működési módhoz kapcsolódnak. Azt látja, hogy nagyon jó irányba megy a hivatal, egyre jobban felveszi
a megváltozott, felpörgetett fordulatszámot, és egyre több mindent tesznek a kerületben.
Szavazásra tette fel a rendeletalkotási javaslatot a fent ismertetett módosításokkal.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem szavazattal
megalkotja az Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
8/2022. (V. 17.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

7.

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

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság kivételével támogatták is azt.
Az államháztartásról szóló törvény szerint a jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló, valamint
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet
módosításról a képviselő-testület negyedévente dönt. Jelen előterjesztéssel a költségvetés
főösszegének 139 170 000 Ft-os növelésére tesznek javaslatot.
Az előterjesztéshez Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr módosító indítványt nyújtott be, melyet a
bizottságok nem támogattak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megdöbbentő a számára, hogy a jelenlegi vezetés 2019 óta képes
volt az előző 21 év megtakarításait nagyrészt elherdálni. Az a megdöbbentő, hogy ennek a véget nem
érő pénzköltésnek a látszata nincs meg, kerületi fejlesztések csak a Kormány jóvoltából valósulnak meg,
és ezt a sok pénzt az önkormányzat működésre költötte el. Ha megnézik 2019 októbere óta a
költségvetéseket, akkor azt látják, hogy folyamatos a kerület működési hiánya. 2019. december 12-én
döntött ez a testület az új Szervezeti és Működési Szabályzatról. Polgármester asszony a vita során
kifejezte azt a célját, hogy minél több hatáskört szeretne polgármesteri szintről bizottsági és képviselő
testületi szintre juttatni.
A módosító indítvány, amit most benyújtott, lényegében polgármester asszony elvárását teljesíti,
részben pedig próbál gátat szabni annak, hogy a kerület gazdálkodása továbbra is ilyen pazarló legyen.
Arra tesz javaslatot, hogy a polgármesteri hatásköröket szervezzék át a költségvetésért felelős bizottság
hatáskörébe, amivel kapcsolatban polgármester asszonynak semmilyen kivetni valója nem lehet,
hiszen ez egy kimondottan megjelölt cél volt 2019. december 12-én. Reméli, hogy polgármester
asszonnyal együtt a testület is támogatni fogja azt, hogy a költségvetésért felelős bizottságnak, vagyis
a Gazdasági és Jogi Bizottságnak adjanak több döntési kompetenciát, legyen átláthatóbb a
döntéshozatal. Véleménye szerint így egy kompetens bizottság elé kerülhetnének ezek a hatáskörök.
Azt gondolja, hogy a bizottság működése az elfogadható és a jó szint között mozog valamerre. Még ha
akadnak is vitáik arról, hogy mennyire lehet megtárgyalni egy bizottságban ügyeket, akkor sokkal több
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felületet kapna az átláthatóság, ha a bizottság elé kerülnek ezek a kompetenciák. Kérte, a képviselő
testületet, hogy támogassák a módosító indítványát.
Dr Patthy Szabolcs képviselő megérkezett az ülésterembe, ezáltal a képviselő-testület létszáma 15
főre növekedett.
Timár Gyula, képviselő: a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása véleménye szerint nem
teljeskörű. Nem találja benne a 336-os főkönyvi számon lévő szakértői díj 171 millió Ft-tal történő
megemelését. Kérdése, hogy miért nincs ez a módosításban. Másik kérdése ezzel kapcsolatban, hogy
pontosan kire, mire vonatkozik ez, és milyen felhatalmazás alapján történt ez a növelés. Szintén nem
látja a módosításban az informatikai 8 millió Ft-os növekedést. Kérdése, hogy miért. Zavaros számára
a finanszírozási bevétel kiadási növelése 116 884 000 Ft-tal. Állami támogatásról van szó, és úgy tudja,
hogy ennek egy része 2011 decemberében érkezett, és nyilván annak, ami decemberben érkezett, a
pénzmaradványban szerepelnie kell. Továbbá az első negyedévben havonta is jöttek állami támogatási
előlegek. Ezeket a 2022. év folyamán vissza kell fizetni. Kérdése, hogy 2021 decemberében és 2022 I.
negyedévében mennyi volt ez a előleg, és konkrétan mire, kire vonatkozik.
Volosin Katalin, csoportvezető: az államháztartáson belüli megelőlegezés, a 116 854 000 Ft egy
technikai tétel. A Magyar Államkincstár által előírt tételek megjelennek mind a bevételi oldalon, mind a
kiadási oldalon. Nyomon követhető ez a bevételi oldalon a finanszírozási bevételeknél, és ugyanúgy
megjelenik a kiadási oldalon is. A 2. mellékletben szerepel egy B814 sor, aminek a megnevezése
„Államháztartáson belüli megelőlegezések", és ugyanígy a kiadási oldalon, a K9 rovaton van egy
megelőlegezés visszafizetés. Amivel ténylegesen növelték a költségvetés főösszegét, az a központi
költségvetés 3. melléklete alapján az önkormányzatot megilletők póttámogatás 22 316 000 Ft-tal;
amely a központi költségvetési törvény szerint óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre kapott
támogatás. A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert ez a végleges összeg, ezért az eredeti
előirányzatban, mint bevétel nem került be, azonban a megfelelő területeken a GAMESZ megtervezte
ezeket a kiadásokat, ezért a rendelet alapján azokat a bevételeket, amelyek nincsenek kiadási oldalon
megcímkézve, az Általános tartalék terhére kell elhelyezni. Tehát ez a 22 316 000 Ft bevétel a kiadási
oldalon az Általános tartalékot növelte.
Képviselő úr említette, hogy a K336-OS szakértői szolgáltatások soron nem látja a növekedést.
Elmondta, ezt a módosítást egyrészt azért hozták be, a hogy a Kincstár előírásainak megfeleljenek. A
központi támogatásokat a Kincstár az I. negyedév kivételével havonta nézi, melynek egyezni kell; ezt az
egyezőséget szerették volna megteremteni azzal, hogy a 22 millió Ft-tal megemelték a bevételi oldalt.
Az első három hónapnak a megelőlegező finanszírozása összességében 116 millió Ft, melyet szintén
betettek. Természetesen, amikor jön az áprilisi hónapra, akkor azt is elhelyezik a következő
módosításban, illetve a zárszámadásnál több tétel fog bekerülni, mert a maradvány terhére még
vannak olyan kiadások, amelyek a mostani költségvetésben nem szerepelnek. Ezek a következő
módosításba fognak bekerülni. Próbálták még bemutatni, hogy az első három hónapban az Általános
tartalék terhére született testületi határozatok hol szerepelnek; így az előterjesztés szöveges részében,
az 5. oldalon, egy külön táblázatban próbálták érthetően bemutatni a mozgásokat - feltüntetve a
képviselő-testületi határozatok számát, és rövid információt az alakulásról. A 171 millió Ft a mostani
módosításban nem szerepelt, de a következőkben szerepelni fog.
Timár Gyula, képviselő: az előbb mondta el polgármester asszony, hogy az I. negyedévben megvalósult
pénzügyi tranzakciókat kell a módosító rendeletbe betenni. A 171 millió Ft-tal kapcsolatban
megkérdezte, hogy egyrészt kire és mire vonatkozik, és hogy miért nincs benne, ha az I. negyedévben
ez felmerült. Szintén felmerült 8 millió Ft-os informatikai fejlesztés növekedés, melyre nem tért ki
csoportvezető asszony. Mivel a számára az állami támogatás nagyságrendje kérdéses, ezért kérdezte,
hogy ez miből tevődik össze, kire, mire vonatkozik és kinél mennyi ez. Úgy tudja, hogy ez a közmunkások
bérére vonatkozik.
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Volosin Katalin, csoportvezető: nem, ez a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 3.
melléklete szerint óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre vonatkozik. Mint említette, az összes
kötelező feladatellátáshoz minden költség be lett tervezve, de akkor, amikor az eredeti előirányzatokat,
az eredeti költségvetést összeállították, még nem volt végleges a Kincstár részéről, hogy milyen
jogcímen és mennyi bevétele lesz az önkormányzatnak. Volt, hogy az utolsó pillanatban is módosított
a Kincstár. Többször bérfejlesztéseket rendeltek el; szociális területen, óvodai területen dolgozóknak.
Amikor már lezárták a költségvetés tervezést - hiszen a képviselőknek is ki kell küldeni egy olyan
anyagot, amiben már nem módosítgathattak állandóan - ez a tétel azt követően érkezett. Mivel a
testület így fogadta el a költségvetési rendeletet, ezért így kellett az elemi költségvetést betenni a
Kincstár által működtetett KGR KI 1-es rendszerbe. Az elemi költségvetést a rendeletnek megfelelően
rögzítették, és akkor jelezte a Kincstár, hogy egy tétel kimaradt. Utánanéztek, és valóban, ez a 22 millió
Ft-os tétel, ezért most a testületnek meg kell erősítenie, hogy ezt a bevételi tételt befogadja a
költségvetésébe.
Képviselő úr említette a K336-os szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást. Az önkormányzatnál a 3.
mellékletben nem lát módosító összeget. Módosul az „Egyéb szolgáltatások" soron a K337, mivel ahogyan említette - az Általános tartalék terhére történtek mozgások, és az előterjesztés 5. oldalán egy
táblázat tartalmazza is azokat a tételeket, amelyek rákerültek egy-egy rovatra.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megkérdezte, hogy a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság ülésén
feltette-e ezeket a kérdéseket.
Timár Gyula, képviselő: most tette fel, és nem kap rájuk választ.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kapott választ, csak nem akarja azt elfogadni. Képviselő úr a
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság vezetője, és lehetősége van a bizottság ülésein részletesen is
tárgyalni a költségvetést, a költségvetésnek minden módosítását. Ezért kérdezte meg, hogy a
bizottságra felkészült-e, vitte-e írásban ezeket a kérdéseit, és a bizottsági ülésen ezeket részleteiben
végig tárgyalták-e. Ha ez nem történt meg, akkor őszintén sajnálja. Abban a bizalomban hozták létre az
ellenzéki vezetésű Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságot - amire az előző önkormányzati vezetés még
csak kísérletet sem tett -, hogy rajta tartsa a szemét és a kezét a kerület költségvetésén, folyamatosan
monitorozni tudja a jó működést. Valójában a jelenlegi önkormányzati ellenzék egyáltalán nem segíti a
budaváriakat abban, hogy ezt a monitorozást elvégezzék. Őszintén szólva egyáltalán nem látja a valódi
munkájukat; csak azt látja, hogy képviselő-testületi ülésen képviselő úr időnként mond számokat, és
hiába kap rá választ, azokat nem fogadja el. Elmondta, nagyon szeretné, és a polgármesteri munkáját
nagyon segítené, ha egy jól működő, aktív és konstruktív kerületi ellenzék valós észrevételeket tenne a
kerület gazdálkodásához, valódi költségvetési javaslatokat tenne, illetve idejekorán felfedezné azokat
az esetlegesen meglévő hibákat vagy hiányosságokat, amiket a jelenlegi önkormányzat is, mint
mindenki más elkövetnek. Őszintén sajnálja, hogy ez nem történik meg, mert ez lenne a megfelelő
módja annak, hogy napról napra egyre magasabb színvonalon tudjon működni az önkormányzat a
maga teljességében, és ezáltal egyre magasabb színvonalon lássa el a kerületieket.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: csodálkozik azon, hogy polgármester asszony azt mondta, hogy nem
tesznek azért, hogy gazdaságilag jobban működjön ez a kerület. Timár képviselőtársa 2020-ban kétszer
behozta a testület elé azt a rendeletmódosítást, amivel kapcsolatban most a rendőrség is nyomoz vélhetően közokirat-hamisítás bűncselekménye is megtörténhetett. Emlékezteti polgármester
asszonyt, hogy mind a két előterjesztés esetében a testület leszavazta a módosítást, ami a
törvényességnek való megfelelést biztosította volna. A jelenlegi vezetés hibájából ez a kerület közel egy
éven keresztül úgy működött, hogy törvénytelen volt a költségvetése. Hogy az ellenzék mit tesz azért,
hogy ez a kerület jól gazdálkodjon: felhívják minden esetben a figyelmet arra, hogy az elszállt működési
mérleget javítani kellene. Polgármester asszony minden esetben nagyon jót mosolyog rajta, de
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véleménye szerint ez nem vicces téma. Most itt vannak egy olyan módosító javaslat előtt, ami ha
részben is, de segítené az önkormányzat működését olyan módon, hogy talán több komolyságot vinne
a különböző költésekről való döntésekbe azáltal, hogy polgármesteriből bizottsági hatáskörbe
delegálnák át ezeket. Lehet, hogy polgármester asszony szerint vicces, hogy két kézzel szórja a pénzt
szakértőkre, különböző önkormányzati titulusokra, illetve lapátolják át a pénzt a Fővárosi
Önkormányzathoz. Véleménye szerint ez kevésbé vicces, és siralmasnak tartotta polgármester
asszonynak azt a megszólalását, amit év elején az ATV-nek nyilatkozott, miszerint az elvárása az, hogy
évvégére kifogynak a kerület pénzéből.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta.
Gulyás képviselő úr időről-időre előhozza a „Közel egy évig költségvetés nélkül gazdálkodott a kerület"
megjegyzést, ami természetesen nem igaz. A kerület egyetlen percig nem volt költségvetés nélkül, mint
azt a Kormányhivatal is megállapította.
Az előbb azt mondta képviselő úr, hogy a kerület jelenlegi vezetése felélte a kerület megtakarításait.
Elmondta, hogy amikor átvették az önkormányzatot, akkor 7,5 milliárd Ft megtakarítás volt
állampapírokban. Jelenleg 6 milliárd Ft van lekötött betétben az önkormányzatnál. Mindezt úgy, hogy
volt két pandémiás év, amikor a Kormány áldásos tevékenysége következtében 5 milliárd Ft-tól esett el
feleslegesen az önkormányzat; tehát ez nem a közvetlen pandémiával való összefüggő bevételkiesés,
hanem a kormányzati intézkedések következtében történt meg.
Azt állítja képviselő úr, hogy nincsenek fejlesztések. Megjegyezte, hogy miközben a 7,5 milliárd Ft-ból 6
milliárd Ft megtakarítást megőriztek, és 5 milliárd Ft kiesett bevételük volt, 2,5 milliárd Ft-ért felújították
a művelődési házat, 670 millió Ft értékben új orvosi rendelőt adtak át, egy másikat pedig felújítottak, a
Gondozási Központot pedig kibővítették, a GAMESZ minden évben folyamatosan, több száz millió forint
értékben az önkormányzati épületekben tetőfelújítást és fűtéskorszerűsítést végez, folyik az Országház
utca 9. felújítása és átalakítása, hogy odaköltözhessen a Budavári Kapu Kft. és a kerületi közterület
felügyelet, amelynek következtében további helyiségek fognak felszabadulni, továbbá felújították a
Táncsics Mihály utcát közel 400 millió Ft értékben. Kíváncsi, hogy azok az emberek is azt gondolják-e,
hogy nem csinált semmit az önkormányzat, akik felújított szociális bérlakásba költözhetnek a következő
bérlakás pályázat következtében. Felújították a Lisznyai parkot és bővítették a közterület-felügyeletnek
a munkáját is. Ez az a semmi, amit két év pandémia alatt végeztek mínusz 5 milliárd Ft-ból.
Képviselő úr konkrét módosító indítványára rátérve elmondta, nagyon érdekes, hogy kizárólag olyan
költségvetési szabályokat támad, amelyek 2019 előtt is a költségvetés szabályainak a részei voltak, és
ezt úgy állítja be, mint ha polgármesteri önös érdekei miatt döntött volna így, miközben Nagy Gábor
Tamás ebben a keretrendszerben vezette az önkormányzatot, sőt, tulajdonképpen ő egy polgármesteri
egyeduralmat épített így ki. Ahogy képviselő úr mondta, 2019-ben a polgármesteri hatáskörök jelentős
részét bizottsági hatáskörbe helyezték át. Mivel akkor képviselő úr még nem volt képviselő ezért
ismerteti az alábbiakat. Egyszemélyi hatáskör volt korábban a méltányossági parkolási engedélyek
kiadása, melyről most bizottság dönt, a 20 millió forint értékig terjedő vagyon hasznosítása, amelyről
jelenleg a Tulajdonosi Bizottság dönt, a Környezetvédelmi Alap felhasználása, amelyről már a képviselő
testület dönt, a hosszabb időtartamú közterület-használati engedélyek kiadása, mely bizottsági és
képviselő-testületi hatáskörbe került - és meggyőződése, hogy a kerületi korrupció felszámolásának ez
az egyik legfontosabb eszköze volt -, a díj elengedése és mérséklése, amelyről a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság dönt, továbbá a lakásokkal kapcsolatban a polgármester helyett a
bizottságok és a képviselő-testület vette át a polgármester főszabály szerinti döntési lehetőségeit.
Képviselő úr további felvetéseire válaszolva idézett a 2019. évi, tehát még a Fidesz vezette képviselő
testület által elfogadott költségvetésből: „Az 5. § (1) bekezdése felhatalmazta a polgármestert, hogy az
önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa. Felhatalmazta, hogy átcsoportosítson az
önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között." Igen, összeghatár nélkül,
gyakorlatilag korlátlanul csoportosított át az előző polgármester a korábbi költségvetésekből. Az 5. §
(3) bekezdése ugyanazt a szabályt tartalmazza, amit a 2022. évi költségvetés is, amely szerint „a
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képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában
többéves, de maximum 3 év időtartamra keretszerződést kössön." Tehát ez is egy évek óta bevett
szabály, mondhatná, hogy megörökölték.
Beadványában azt is írja, hogy „éppen a működési kiadások indokolatlan megnövelése miatt borult fel
a kerület stabil gazdasági helyzete". Össze kell hasonlítani a 2019. és a 2022. évi költségvetést. 2019ben az önkormányzat működési kiadása 12,068 milliárd Ft volt. 2022-ben ez 12,963 milliárd Ft. Ez
összesen 7%-os emelkedést mutat három év alatt, miközben az idei költségvetést már úgy kellett
tervezni, hogy kötelező kormányzati emelést hajtottak végre a szociális szektorban, az óvodákban és a
bölcsődékben. 2019-ben a működési bevételeik 10,5 milliárd Ft-ot tettek ki, 2022-ben pedig ugyanez
9,813 milliárd forintot, tehát sokkal kevesebbet, ezért az összehasonlítás ilyen módon a működési
hiányban meglehetősen fals. Azonban lett volna jó időpillanat, amikor képviselő úrnak tiltakoznia kellett
volna a polgármesteri hatáskörök tekintetében; amikor elődje, dr. Nagy Gábor Tamás saját döntésével,
polgármesteri hatáskörben lekötötte a Széchenyi Bankban az önkormányzat 500 millió Ft-ját, majd nem
vette ki akkor sem, amikor tudható volt, hogy a bank be fog csődölni. Ezzel 500 millió forinttal
megkárosította az I. kerületieket - polgármesteri hatáskörben, ami számára akkor gyakorlatilag
összeghatár nélkül működhetett.
Ezek a szabályok a jelenlegi költségvetési rendeletben azt szolgálják, hogy a folyamatos működést
lehetővé tegyék. Úgy gondolja, hogy átláthatóan és demokratikusan működnek, ezért a képviselői
módosító indítványt nem támogatja.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte jegyző asszonyt, hogy lehet-e érdeklődni az
ülésvezetőnél, hogy év elején az ATV-n keresztül hazudott-e a választópolgároknak vagy pedig most,
hiszen korábban azt állította, hogy a kerület pénze év végére el fog fogyni.
dr. Németh Mónika, jegyző: jelezte, ez nem törvényességi kérdés.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: bár a vitát lezárta, de válaszol képviselő úrnak, ezzel megnyitva
előtte a lehetőséget, hogy feljelentse a Kormányhivatalnál szabálytalan ülésvezetését. Rosszul
emlékszik képviselő úr. Az ATV riporterének a kérdésére válaszolva azt mondta, hogy ha folytatódnak
azok a kormányzati megszorítások és folyamatok, amik akkoriban érvényben voltak, akkor az idei évben
végére érhetnek a tartalékaiknak. Amikor a tévéinterjú történt, akkor például az önkormányzati
helyiségbérleti díjakat nem szedhették, és sok olyan intézkedés volt érvényben, amely azóta vagy
megszűnt, vagy úgy látszik, hogy kifut. Azt mondta akkor, hogy ha ezek a kormányzati intézkedések
érvényben maradnak, előfordulhat az, hogy a 2022. évvégére felélik a tartalékaikat. Nem ez a helyzet,
úgy tűnik, hogy véget ér a pandémia, visszatér az idegenforgalom is, és jelenleg nagyon is jól alakulnak
a bevételeik, és az önkormányzatnak 6 milliárd Ft tartaléka van lekötve, ezért egyelőre nincs okuk
aggódni az önkormányzat gazdálkodása miatt.
Elsőként szavazásra tette fel Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr módosító indítványát.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2022. ÍV. 12.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 9 nem szavazattal
elutasította Gulyás Gergely Kristóf „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú
előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító indítványát.
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Váradiné Naszályi Márta,
rendeletalkotási javaslatot.

polgármester:

szavazásra

tette

fel

az

előterjesztésben

szereplő

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 5 nem szavazattal
megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022. (V. 17.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

8.

Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem kérték zárt ülés
tartását. Az előterjesztés eredetileg két új alpolgármester megválasztására tesz javaslatot, de
előterjesztőként egy alpolgármester megválasztását javasolja Korsós Borbára Erzsébet személyében.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy polgármester asszony
hivatalosan is visszavonja Varga Dániel jelölését.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: igen.
Kérdés, hozzászólás nem lévén elmondta, az Mötv. értelmében a képviselő-testület titkos szavazást
tart alpolgármester megválasztásakor. A titkos szavazásra a fszt. 6. sz. irodában kerül sor.

A titkos szavazás lebonyolításának idejére a polgármester szünetet rendelt el.
SZÜNET után:
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérte, hogy a titkos szavazás lebonyolítását követően a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismertesse a képviselő-testülettel a szavazás eredményét.
Zsitnyák lános Bálint, képviselő: a szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt az urnát
megvizsgálta és megállapította, hogy üres, majd lezárta azt. A képviselők aláírásukkal igazolták a
szavazólap átvételét, majd egyenként adták le szavazataikat. A szavazás lezárását követően, a
szavazólapok átvételi jegyzéke alapján a bizottság megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül
15-en adták le szavazatukat. Az urna felnyitása és a szavazólapok megszámlálása után a Bizottság
megállapította, hogy Korsós Borbára Erzsébet a leadott 15 érvényes szavazatok közül 12 igen, 2 nem,
1 tartózkodás szavazatot kapott. A bizottság megállapította, hogy Korsós Borbála Erzsébet megkapta a
megválasztásához szükséges minősített többséget.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a titkos szavazások eredménye a jegyzőkönyvben rögzítésre
kerül az alábbiak szerint:
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján - Korsós
Borbála Erzsébetet nem képviselő főállású alpolgármesterré választja 2022. május 20.
napjától."
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A képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2022. (V. 12ü önkormányzati határozata
a nem képviselő főállású alpolgármester megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján - Korsós
Borbála Erzsébetet nem képviselő főállású alpolgármesterré választja 2022. május 20. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Váradiné Naszály! Márta, polgármester: felkérte Korsós Borbála Erzsébetet, hogy mutatkozzon be.
Korsós Borbála Erzsébet: köszöntötte a jelenlévőket. Kilenc éve az I. kerületben, Krisztinavárosban él,
és az elmúlt két és fél évben Gerencsér Ferenc alpolgármester úrral dolgozott együtt a kerület
közbiztonságán és köztisztaságán javítva. Célja ezt tovább folytatni, illetve a Vérmező projektjét
felkarolni és tovább vinni, hogy a Vérmező egy olyan parkja legyen az I. kerületnek, amelyre büszkék
lehetnek. Megköszönte alpolgármesterré választását és várja a további közös munkát.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte Korsós Borbála Erzsébetet, hogy az alpolgármesteri
esküt tegye le a képviselő-testület előtt.
Korsós Borbála letette az esküt.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: gratulált, jó egészséget és a kerület érdekében végzett
eredményes munkát kívánt. Kérte, hogy az esküokmányt írja alá.
Korsós Borbála aláírta az esküokmányt.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a nem képviselő főállású alpolgármester havi illetményénekés költségtérítésének összegéről szóló, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2022. (V. 12.1 önkormányzati határozata
a nem képviselő főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését,
amely szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a,
amelyre tekintettel Korsós Borbála Erzsébet nem képviselő főállású alpolgármester havi
illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1)
és (3) bekezdése alapján - a polgármester illetményét alapul véve 1 040 000 forintban, a havi
költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

9.

A Vérmező fejlesztéséről szóló támogatási megállapodás
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszály! Márta, polgármester: az Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Jogi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Megadta a szót az előterjesztőnek, Gelencsér Ferenc József alpolgármester úrnak.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: elmondta, hogy két és fél éve dolgozik azon, hogy kerületük
meglehetősen elhanyagolt közparkját, a Vérmezőt rehabilitálják és felújítsák. Az elmúlt két és fél évben
számtalan alkalommal volt már napirenden a Vérmező kérdése. A Vérmező bár tulajdonjogi
szempontból nem a kerület része, fizikailag azonban igen. A helyiek használják, szeretik, és adott
esetben a panaszok is tőlük erednek. A tulajdonjogi kérdésekkel nekik nem kell foglalkozniuk, azzal az
önkormányzatnak kell, és a panaszok is ideérkeznek, nem pedig a Fővárosba. Nagyon hosszú tárgyalási
folyamaton vannak túl. A kiindulási cél az volt, hogy a park tulajdonjogát a kerület megszerezze
véglegesen vagy ideiglenesen, de ez sajnos nem sikerült. Ellenben véleménye szerint lépésről lépésre
megtalálták a Fővárossal a közös nevezőt. Ennek első része az volt, hogy a park területén a kerületi
közterület-felügyelők már eljárhatnak, így ha panasz van, akkor nem kell a Fővárosra várni, hanem
azonnal mehetnek és eljárhatnak. Elkészült egy, a lakosság bevonásával történő megvalósíthatósági
tanulmány, majd a Főváros proaktívan elkészített egy stratégiai tervet is a Vérmező fejlesztése kapcsán.
A mostani előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy ennek ez értelmében 200 millió Ft-ot fordítsanak a
Vérmező felújítására. Ez magában foglalja egyrészt 4000 m2 terület gyepesítését, a jelenlegi, több
évtizedes Ceglédi típusú kukák cseréjét - melyeket varjú-biztos kukákra cserélnének -, a jelenlegi, több
évtizedes 66 darab, még a szocializmusból itt maradt betonpadok cseréjét új, modern és ergonómiailag
megfelelő, kényelmesebb padokra. 6 darab pad valószínűleg megmaradna, mert felmerült egy retró
parkterület javaslat. A Szitakötő játszótér gumi burkolatának részleges cseréjét is tartalmazza az
előterjesztés, valamint a park közvilágításának javítását, jelenleg ugyanis ezfájóan elégtelen. Mindezek
mellett egy rekortán futókört szeretnének a parkban létrehozni. Úgy gondolja, hogy ez a projekt
minden kerületi lakó örömére fog szolgálni, és pártállástól függetlenül támogatható. Nem egy politikai
kérdés, hiszen nincsen jobb- vagy baloldali leszakadt pad, nincs liberális vagy szocialista kikopott fű,
ahogy konzervatív vagy progresszív varjú-biztos kuka sincs, ezért kéri, hogy támogassák az
előterjesztését.
Marschall Máté, képviselő: sajnálattal hallja, hogy az a projekt, hogy a kerület része legyen a park, nem
sikerült. Kérte polgármester asszonyt, hogy lobbizzon a párttársánál, hogy a park végső soron a
kerülethez kerüljön. A 200 millió Ft-ot, amit most a parkra elkölteni kívánnak, más parkra, például a
Batthyány tér parkrendezésére, illetve a tér rendezésére is lehetne fordítani, mivel hogy ez már két és
fél éve lebeg a levegőben, és azóta csak egy fát látott kiültetni. Némi kis rehabilitáció történt az elmúlt
egy hónapban, de ugyanolyan lepukkant a park, mint amilyen volt egy évvel ezelőtt, amikor ígéretet
kaptak arra, hogy elindul a Batthyány tér felújítása. Ez a 200 millió forint, ami most rendelkezésre áll,
véleménye szerint ráncfelvarrásra elegendő. Támogatná, hogy még több legyen, csak kéri, hogy abban
is gondolkozzanak, hogy a programban nagyobb teret kapjanak esetleg más parkok is.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: véleménye szerint minden parkfejlesztés támogatandó, így
természetesen támogatják a Vérmező fejlesztését, azonban csatlakozna képviselőtársához. Ha sajnos
nem sikerült kerületi fenntartásba vagy kezelésbe - emlékei szerint 40 évre volt tervben - megkapni a
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közterületet, akkor kérdése, hogy a Főváros miért nem száll be a park fejlesztésébe. Tény, hogy az I.
kerületiek érdeke az, hogy ez a park fejlődjön, de az is tény, hogy I. kerületi forrásból a Főváros
tulajdonát, vagyonát növelik. Véleménye szerint az lenne fair, és reméli, hogy ha már polgármester
asszony párttársa a főpolgármester, akkor sikerül elérnie, hogy a kerületbe erre a projektre fővárosi
pénz érkezzen.
Csatlakozva alpolgármester úr gondolataihoz, egy igen komplex és komprehenzív fejlesztési stratégiát
kaptak az előterjesztés mellé. Azt gondolja, hogy ennek egy része abszolút támogatandó, pár része
felvet kérdéseket. Kérdése és javaslata ezért a következő lenne. Szó volt arról, hogy kell egy futókör a
Vérmezőre. Ezt teljes mértékben támogatni tudja; sok polgártársával közösen jómaga is rendszeresen
futott a Vérmezőn, és ugyan most is használható futásra, azonban ráfér a fejlesztés. Azt tanácsolja
alpolgármester úrnak, hogy gondolkodjanak azon, hogy a rekortán-e a legmegfelelőbb opció, ugyanis
a mint versenyfelület kiváló, és felgyorsította az atlétika eredményeit, azonban hobbi futásra alkalmas
felületként vita tárgyát képezi, hogy milyen hatással van az emberek ízületeire. Sokkal inkább el tudna
képzelni - és a park karakterisztikájához is jobban passzolna - egy természetes talajt, legyen az
strapabíró gyepfelület, akár földesebb felület, amely természetes talajt képezve sokkal inkább
támogatja az egészségmegőrzést. Ismételten hangsúlyozta, nagyon örülne annak, ha ehhez a
projekthez financiálisán is csatlakozna a Fővárosi Önkormányzat.
Gelencsér Ferenc lózsef, alpolgármester: örül, hogy pártállástól és oldaltól függetlenül egyetértenek
abban, hogy ez egy fontos kérdés. Alapvető szakmai és nem politikai kérdés, hogy a futókör milyen lesz.
Az idei fejlesztési ütemben első körben a padok, a gyepesítés és a kukák cseréje szerepel, a futókor és
a közvilágítás fejlesztése a jövő évi ütemtervben van előirányozva. Ennek értelmében a képviselő
testületnek lesz még egy éve arra, hogy egyeztetést kezdeményezzen a Fővárossal e tekintetben. A
frissen megválasztott alpolgármester, Korsós Borbára vinni foga tovább a Vérmező ügyét, ezért azt
javasolja képviselő úrnak, ha ilyen észrevételei vannak, amik egyébként konstruktívak, keresse meg
alpolgármester asszonyt. Biztos abban, hogy hogy lesz közös nevező.
Dr. Kun lános, képviselő: elmondta, öröm volt hallani Marschall és Gulyás képviselő urak harcias
hozzászólását, miszerint polgármester asszony miért nem tudja elérni párttársánál, hogy megkapják a
Vérmezőt. Csak azt hiányolta, hogy az elmúlt 9 évben, amikor Fideszes polgármestere volt a kerületnek
és Fidesz által támogatott polgármestere a Fővárosnak, akkor miért nem voltak ilyen harcosak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ha visszanéz az elmúlt évekbe, akkor azt látja, hogy 2019 előtt a
kerület nagyon sok része hatalmasat fejlődött, és időszerű már a Vérmező felújítása. Ha most polgári
vezetése lenne a kerületnek, akkor is időszerű lenne a Vérmező rendbetétele, tehát ebből a
szempontból semmi gondja nincs azzal, hogy a Vérmezőre költsenek. Azzal van problémája, hogy a
jelenlegi tudásuk szerint a Főváros ebbe semmilyen formában nem száll be. Sőt, azt tapasztalták az
elmúlt években, hogy még a kerület adott plusz forrásokat arra, hogy a Vérmezőt a Főváros egyébként
rendezettebb körülmények között tartsa. Ha a Főváros nem tud jó gazdája lenni a parknak, úgy
gondolja, hogy a kerület nagyon szívesen átveszi. Ha pedig tud jó gazdája lenni, akkor itt az ideje, hogy
polgármester asszony elérje azt, hogy jó gazdája legyen a Főváros a parknak, és igenis szánjanak be egy
ilyen időszerű és jó fejlesztésbe.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta.
Elsőként elmondta, számára nagy öröm volt látni, hogy egy olyan előterjesztést tárgyalnak, amire
valóban érdemi hozzászólások érkeznek, és egy jó értelemben vett párbeszéd alakulhat ki.
Azzal kapcsolatban, hogy kerületi kezelésbe kerüljön a Vérmező, elmondta, ünnepélyes ígéretet tesz
arra, hogy a Vérmező kerületi kezelésbe kerülése érdekében igen jelentős előrelépés tudhat
bekövetkezni abban a pillanatban, ha a Városliget fővárosi kezelésbe kerül vissza. Kérte, lobbizzanak
ez ügyben képviselő urak a pártársuknál.
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A Batthyány tér fejlesztése szintén pérttársuk, Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ
vezetőjének a közlekedésfejlesztési koncepciója alapján a szentendrei FIÉV aluljáró felújítása miatt nem
tud most megújulni. Ha most felújítanák a Batthyány teret teljes egészében, ahogyan azt tervezték,
akkor az aluljáró szigetelése kapcsán annak a felújításnak egy jelentős részét, több mint a felét el kéne
bontani, tehát ez most ezért nem valósulhat meg teljes egészében. Ehhez képest az önkormányzat a
Batthyány tér megújítását tervezi, és mint képviselő úr is tudja, az előző önkormányzati vezetés
gyakorlatával ellentétben, amikor a polgármester indította a közbeszerzési eljárásokat, most bizottság
teszi ezt, és el is indult a közbeszerzési eljárás; hamarosan megújul a Batthyány tér.
Marschall Máté, képviselő: kérdése, hogy akkor megindul-e vagy sem, megvárják-e a szigetelést vagy
sem. A szigetelés a Batthyány térnek az egynegyedét teszi ki.
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: az előterjesztésben ez részletesen le van írva, és többször is
elmondta, de nagyon szívesen megismétli, mert ez egy nagyon fontos kérdés.
A Batthyány tér felújítására a kerület a főváros TÉR_KÖZ pályázatán elnyert egy támogatási forrást, és
ehhez kapcsolódva indult meg a Batthyány tér felújítási tervezése közösségi tervezésben, majd a
közösségi terv koncepció alapján a kiviteli tervek elkészítése. Miközben ez a tervezési folyamat zajlott,
kiderült, hogy az aluljáró felújítása bele fog esni ebbe az időtartamba. Az aluljáró felújításában nem
csak azt kell figyelembe venni, hogy mekkora az aluljáró a tér alatt, hanem az ehhez kapcsolódó
közlekedésfejlesztési intézkedéseket is. Például azt, hogy a tér különböző pontjain akadálymentesítés
érdekében liftek elhelyezésére kerül sor, illetve azt, hogy hogyan alakítják át azokat a közlekedési
részeket, amik ide tartoznak. Erről még semmit nem tudnak, hiszen ennek a felújításnak még a
tervezése sem kezdődött el, vagy a tervezésnek egy korai szakaszában tart, tehát egy még meg nem
lévő, végleges koncepcióhoz sem tudták igazítani a kerületi terveket. Ezért döntöttek úgy, hogy most
nem történik meg a tér tervezett, teljes körű átalakítása, hanem egy olyan zöldítési folyamatba kezdtek,
hogy viszonylag kis összegű, gyorsan megléphető beavatkozással - ami aztán könnyen elbontható vagy
átalakítható - szebbé, jobbá, zöldebbé tegyék a Batthyány teret. Ennek az első lépése volt a
forgalomcsillapítás, a második lépése - ami egy építési, zöldítési munka -, zöldfelületek lesznek
kialakítva, padok lesznek elhelyezve, nagyon szép hangulatos tér alakul ki a forgalomcsillapított
szervizút helyén, és még egyéb kiegészítő munkák is történnek majd. De ez egy kisebb léptékű
beavatkozás, és nem építi el egy későbbi kialakítás lehetőségét. Ennek a beszerzése indult el most, és
ez fog megvalósulni hamarosan.
Marschall Máté, képviselő: akkor ezek szerint megint egy ráncfelvarrás van szó, amit a későbbiekben
elbontanak. Ezt megint a kerület fogja finanszírozni, és bontja el.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: nem feltétlenül, hiszen kaphat a kerület állami forrást is, vagy
a Budapesti Fejlesztési Központ akár a Batthyány tér teljes átalakítását is fedezheti, amit a kerület fog
majd elvégezni. Ezen kívül uniós forrásokat is nyerhetnek, tehát nem biztos, hogy csak kerületi
forrásoknak a felhasználásával készülhet el. Ez a jövő zenéje, amiről akkor tudnak majd beszélni, ha a
Budapesti Fejlesztési Központ egyrészt megtervezte, másrészt kivitelezte az aluljáró átalakítását,
felújítását.
Jelezte, hogy a határozati javaslat az alábbi mondattal egészül ki: „A fedezetet a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletének „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) ebből: helyi
önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)" során tervezett 200.000.000 Ft összegű keret
biztosítja."
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a Vérmező fejlesztéséről a Fővárosi Önkormányzattal
megállapodásról
Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

kötendő

Képviselő-testülete

a

együttműködési

jelen

határozat

mellékletében szereplő „Támogatási megállapodás a Vérmező fejlesztésére" megnevezésű
megállapodást elfogadja, és annak aláírására, valamint a támogatási összeg folyósításához
szükséges intézkedések megtételére Váradiné Naszályi Márta polgármestert felhatalmazza.
A fedezetet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének „Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)"
során tervezett 200.000.000 Ft összegű keret biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

10. A Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált
takarítási szolgáltatás tárgyában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötése
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Megadta a szót az előterjesztőnek, Gelencsér Ferenc József alpolgármester úrnak.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: egy kerületi önkormányzat legfontosabb feladata véleménye
szerint az, hogy a kerületben rend és tisztaság legyen. Ez az itt élők közérzetének javítását segíti.
Ahogyan a közterületi kamerarendszer fejlesztése a közbiztonságot és a szubjektív biztonságérzetet
javítja, úgy ez az előterjesztés a köztisztaságot szubjektív és objektív értelemben is. A tavalyi évben is
volt ilyen program, és bízik benne, hogy idén is lesz. Kérte, hogy a képviselő-testület támogassa az
előterjesztést.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát lezárta.
Jelezte, hogy a határozati javaslat mellékletében szereplő keretszerződés 3. pontjában a „Mészáros
utca - Zsolt utca (Győző utca és Hegyalja út között)'' sorban szereplő a „867 m" helyett a „951 m" a
helyes.
Szavazásra tette fel a keretösszeg biztosításáról szóló, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás igénybevételére bruttó 10 millió forint keretösszeg biztosításáról
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület közigazgatási területén koncentrált, ún. faltól-falig történő takarítási szolgáltatás
igénybevételére bruttó 10 millió forint összeget biztosít Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletben az üzemeltetési céltartalékok között a 6. soron „FKF-vel külön megállapodás plusz
takarításra" bruttó 18 000 000 Ft összegű előirányzat terhére az alábbiak szerint:
- A jelen határozat melléklete szerint a BKM Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
kötendő vállalkozási keretszerződésben foglalt vállalkozási díj: bruttó 7 700 000 Ft
összegben
A takarítással érintett szakaszokon a takarítást megelőzően lakossági felhívás ellenére
parkoló autók elszállítása: bruttó 2 000 000 Ft összegben
lakosság tájékoztatása, kommunikációs költségek: bruttó 300 000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a keretszerződés megkötéséről szóló,
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti ismertetett módosítással.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2022. ÍV. 12.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás tárgyában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BKM
Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest I. kerület
közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási szolgáltatás tárgyában
vállalkozási keretszerződést köt és ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozási keretszerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

11. Egyéni képviselői keret felhasználása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gelencsér Ferenc lózsef, alpolgármester: minden képviselőnek van egy saját 1 millió Ft-os kerete, amit
minden évben szabadon fordíthat a körzetére, adott esetben - ahogyan ebben az előterjesztésben is
látszik - a teljes kerület fejlődésére. Számára sajnos ez az utolsó olyan év, amikor ezt a keretet
felhasználhatja, hiszen a 2022. április 3-i országgyűlési választásokon a választópolgárok akaratából
országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Nem szeretne azonban úgy távozni, hogy az idei évi
keretét nem fordítja olyan dolgokra, amik a választókörzetében fontosak. Ebben a körzetben található
a Sambhala Tibet Központ, ami elképesztően színvonalas kulturális teret biztosít a keleti kultúrák iránt
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érdeklődőknek, ezen belül is a tibeti kultúrának. A Központba nem csak a kerületi lakók járnak, de a
pesti kerületekből is rendszeresen jönnek a meghirdetett programokra. Ezúton is megköszönte
Hendrey Tibornak, aki a hazai politikai klíma ellenére is szívén viseli Tibet ügyét.
Szintén a választókörzetében található a Kosztolányi Dezső Gimnázium, amely intézményt a tavalyi
keretéből egy okostáblával segítette, a mostani előterjesztés pedig arról szól, hogy a képviselői
keretéből egy bizonyos összeget a gimnázium alapítványa kapna. Az intézményben található folyosói
szekrények állapota nagyon rossz, felújításra szorulnak, és bár ez az összeg nem lesz elég arra, hogy a
felújítást teljes egészében kivitelezze a gimnázium, de úgy gondolja, hogy kezdő lökésnek biztosan
megfelelő.
Van még egy kerületi ügy, amire fordítani szeretne a keretből. A kerületben több száz kutyatartó van,
és a kutyatartás körül kialakult polémiák mostanában eléggé kurrens kérdéssé váltak. Éppen ezért a
képviselői keretéből szeretne egy három alkalomból álló kutyás fórumra fordítani, amelynek célja a
kerületi kutyás etikett kialakítása, kutyások és nem kutyások együttélésének elősegítése. Az
előterjesztését annyiban módosítja, hogy nem kívánja megkötni az önkormányzat kezét szakmai téren,
főként azért, mert már nem lesz itt a hivatalban, amikor ez megvalósul, ezért ez nem lenne korrekt.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: képviselőtársa sajnálatos módon az őt megválasztó kerületi polgárok
helyett már véglegesen a parlamentet választotta, listáról beül az Országházba, ami természetesen egy
nemes feladat, azonban a rá itt szavazók bizonyára hiányolni fogják. Nyilván minden körzetben nyert
képviselő saját maga gazdálkodik a képviselői keretével, azonban alpolgármester úr ennek az évnek a
45%-ában tevékenykedik körzetes képviselőként, és ha jól számolta, jelen esetben a források 55%-át
költi el. Lesz egy időközi választás, amelyen valakinek bizalmát fognak szavazni választók. Kérdése ezzel
kapcsolatban, hogy ha körzetes képviselő váltás történik, akkor a következő képviselő kerete az előző
képviselő által elköltött összeggel csökken-e vagy nem. Ha csökken, akkor azt javasolja - annak ellenére,
hogy a megjelölt célok szépek és nemesek -, hogy időarányos költésre redukálják le az összeget, és
hagyjanak mozgásteret a körzet új képviselőjének, hogy a bizalmat, amit belé fektetnek az emberek, a
képviselői keret megfelelő felhasználásával, a saját elgondolásai szerint tudja majd megszolgálni. Ha
majd a képviselői keret 100%-osan a következő megválasztott képviselő rendelkezésére fog állni, akkor
nincs ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy alpolgármester úr ezt a keretet felhasználja.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: vannak bizonyos részek képviselő úr hozzászólásában,
amikkel egyetért, azonban alapvetően cáfolná. Képviselő úr azt tekinti ezek szerint axiómának, hogy a
képviselők minden hónapban egy egységnyi pénzt költenek a körzetükre. Technikailag abban a
pillanatban, amikor elfogadták a költségvetést, már másnap bármely képviselő a teljes keretét
elkölthette bizonyos dolgokra. Szerepelt már a testület előtt a Naphegy téri padok felújítása is, tehát
ilyen szempontból nem teljesen valid az állítása. Megjegyezte, véleménye szerint az önkormányzat
nagyvonalúbb lesz, és ha az időközi választáson egy új képviselővel gyarapodik a testület, egészen
biztos benne, hogy az ő képviselői kerete pontosan annyi lesz, mint bárkié a testületi tagok közül - azért
is, mert nagyon sokan év végén szokták elkölteni ezt a forrást.
Az időarányosság kapcsán elmondta, valójában ez kevesebb is, mint amennyi akkor lenne, ha képviselő
lenne az időközi választásokig. A lemondása május 19-ével hatályos, ami a jelenlegi törvények
értelmében azt jelenti, hogy 71-120 napon belül ki kell írni a választást egy vasárnapi napra. Ha valóban
ezzel kalkulálnának, akkor az időarányos rész ennél több lenne, de gondolva arra, hogy esetleg ez
felmerülhet, nem is a teljes keret elkötését irányozta elő, hanem kicsivel többet, mint a felét.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: nyilvánvalóan nem arról szól a diskurzus, hogy lehetséges-e jogilag
az, hogy felhasználja-e alpolgármester úr ezt a keretet, inkább az etikai hátterét feszegeti. Kéri
polgármester asszony vagy jegyző asszony állásfoglalását, hogy mi lesz az új képviselő megválasztása
után a képviselői keret sorsa. Ha a már elkezdett költések levonása után folytatódik ez a képviselői
keret, akkor hátrányból indul, mert újként fog becsatlakozni a kerület munkájába, és csak két és fél évig
lehet a területnek a képviselője. ízlés kérdése, hogy szeretnék-e segíteni azzal az új képviselők
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munkáját, hogy a költségkeretnek a 45%-át, 55%-át vagy 60%-át hagyják rá. Ezt az észrevételt azért
tette meg, mert a normái szerint ez lenne a tisztességes eljárás - nem kételkedve abban, hogy az
alpolgármester úr által előterjesztettek jó helyre kerülnének.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát lezárta.
Szeretné megnyugtatni képviselő urat, hogy az új képviselő megválasztása után javaslatot fog tenni
számára az 1 millió Ft-os képviselői keret előirányzására, és a képviselő-testületen fog múlni, hogy ezt
a költségvetés módosítást támogatja-e az. Megjegyezte, értelmezésében a képviselői keret a budavári
lakosokat és a Budavári Önkormányzat szépítését szolgálja, nem pedig a képviselőt illeti meg. A
képviselőnek megvan a lehetősége arra, hogy javaslatokat tehet ennek a keretnek a kerület érdekében
való felhasználására.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ha jól emlékszik, akkor úgy szól a rendelet a képviselői kerettel
kapcsolatban, hogy a képviselő szabadon dönt a felhasználásáról. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy
szükség van-e ehhez a testület jóváhagyására, van-e egyáltalán beleszólási jogköre a testületnek abba,
hogy egy körzetes képviselő hogyan költi el a száméra rendelkezésre álló képviselői keretet.
dr. Németh Mónika, jegyző: a képviselő szabadon költi el a keretet, de a jogszabályok rá is vonatkoznak.
Alpolgármester úr előterjesztésében két alapítvány is szerepel, és alapítvány támogatásához
támogatási szerződést kell kötni, amit a testületnek kell jóváhagyni. Egyebekben úgy véli, hogy semmi
nem zárja ki, hogy a képviselők az 1 millió Ft elköltését a képviselő-testülettel egyeztessék, és kérjék a
jóváhagyását. Tehát ennek törvényességi akadálya nincs, azonban alapítvány támogatásához
mindenképpen a testület döntése szükséges. A fedezetet biztosítja a képviselő, tehát külön fedezetről
nem kell dönteni az alapítvány támogatásakor.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ahogyan alpolgármester úr már jelezte, a második határozati
javaslatban módosítás szükséges: a benne szereplő név törlésre kerülne.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
egyéni képviselői keret felhasználásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gelencsér Ferenc
alpolgármester kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. me
llékletének 16. soráról 400 000 forintot átcsoportosít a Költségvetési rendelet 3. mellékletének
K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek)
sorára az alábbiak szerint:
200 000 Ft az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135
137.,
adószám:
19675864-1-41,
nyilvántartási
szám:
01-01-0002085)
támogatására,
200 000 Ft a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány (székhely:
1125 Budapest, Galgóczy u. 19/B. 1/2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási
szám: 01 -01 -0005071) támogatására.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási szerződéseket a képviselő-testület a
támogatott szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek alapján külön döntésével köti
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meg, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg felhasználásának 2022. december 31
napjáig meg kell történnie.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Dr. Sándor Rétemé, képviselő: jelezte, hogy véletlenül rossz szavazógombot nyomott meg.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszönte a jelzést; a képviselő-testület így is elfogadta a
javaslatot.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2022. (V. 120 önkormányzati határozata
egyéni képviselői keretfelhasználásáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete Gelencsér Ferenc
alpolgármester kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletének 16. soráról 150 000 forint átcsoportosítására felhatalmazza Váradiné Naszályi
Márta polgármestert a Költségvetési rendeletben az önkormányzat kiadási kiemelt
előirányzatának megfelelő előirányzatára abból a célból, hogy a keretösszeg erejéig
kutyatrénerrel három alkalmas, az I. kerületi lakosok számára ingyenes elméleti és gyakorlati
alkalmakból álló képzésre irányuló megbízási szerződést kössön.
Határidő: 2022. június 10.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet és Gazdasági Iroda

12. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Várkert Bazár Kikötő
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági ésjogi Bizottság, a Tulajdonosi Bizottság, valamint
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Várkert Bazár Kikötő fenntartására és üzemeltetésére ismételten üzemeltetési megállapodás
megkötésére van szükség a BKV Zrt.-vel, tekintettel arra, hogy a korábbi szerződés lejárt. A megkötendő
szerződés értelmében a Kikötő üzemeltetési feladatainakellátására 2027. december 31-ei határidővel
kerülne sor, azt a BKV Zrt. üzemeltetné,
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2022. ÍV. 12.1 önkormányzati határozata
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Várkert Bazár Kikötő
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő üzemeltetési
megállapodás megkötését a Várkert Bazár Kikötő üzemeltetése tárgyában.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a határozat melléklete szerinti Üzemeltetési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

13. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő
együttműködési keretszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Az önkormányzat számára fontos feladat az idősebb korosztály fizikai, mentális és lelki jólétének
megőrzése és lehetőség szerinti javítása. Ennek megvalósítása érdekében kiemelt céljuk minél több
szabadidős program biztosítása az idősek számára, így első lépésként szeretnék megteremteni,
bővíteni az idős lakosság sportolási lehetőségeit. Első lépésként az I. kerületi 65. életévüket betöltött
nyugdíjasok részére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kezelésében lévő Szent Lukács Gyógyfürdő
és Uszoda kedvezményes igénybevételét tenné lehetővé az önkormányzat egy együttműködési
keretszerződés elfogadásával.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Megállapította, hogy 12 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, három képviselő nem adta le
szavazatát.
Dr. Sándor Rétemé, képviselő: megköszönte a sok szépkorú lakos nevében a döntést, amit
természetesen támogatnak. Nagyon remélik, hogy sikeres lesz ez a vállalkozás, és külön remélik, hogy
elég lesz a támogatás hozzá, hogy sikeres legyen.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: szeretne új szavazást kérni, hogy ténylegesen egyhangúlag tudják
támogatni az előterjesztést.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: képviselő asszonyt szeretné megnyugtatni, hogy az
előterjesztés kialakítása során a BGH-val egyeztettek, az ő javaslatukat vették át. Ez a javaslat a II.
kerületben már működő rendszer kerületi adaptációja volt, tehát azt, hogy milyen formában, illetve
milyen keretösszegben tették a javaslatot, az egy, már elindult tapasztalat alapján került kialakításra.

29

Folyamatosan monitorozni fogják, és ha azt tapasztalnák, hogy az itt megjelölt keretösszeg kimerülne,
vagy nem lenne elegendő, akkor emelni fognak rajta; senki nem fog lemaradni róla.
Ismételten szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő
Együttműködési keretszerződés megkötéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65. életévét betöltött nyugdíjasok részére a
Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételét biztosítja.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti
kedvezményes igénybevétel érdekében 2 300 000 Ft, azaz kettőmillió-háromszázezer forint
összeget a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet általános tartalék terhére biztosítja.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti
kedvezményes igénybevétel biztosítása érdekében együttműködési keretszerződést köt a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. június 01.
napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező együttműködési keretszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2022. május 20.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

14. A 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó
adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A képviselő-testület korábban arról döntött, hogy a szociális rendelet szerinti védőoltások biztosítása
érdekében adásvételi szerződést köt a Pharmaroad Kft-vel, valamint jóváhagyta a beszerzésére
vonatkozó adásvételi szerződést. A Kft. a Rotateq vakcina esetében jelezte, hogy a szerződésben
szereplő mennyiséget a korábban általuk megadott áron nem tudja biztosítani az önkormányzat
részére. Az oltóanyag zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált az oltási szerződés
módosítása.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: nagyon fontos témát érintenek, fontos, hogy a megfelelő
védőoltásokat biztosítsák az I. kerületi polgárok számára. Ugyanakkor azt is látják, hogy januárban már
született egy képviselő-testületi döntés védőoltásokkal kapcsolatosan. Érdekes fejlemény, hogy akkor
valamiért olyan magas darabszámra kértek árajánlatot, amit eszerint az előterjesztés szerint sose állt
szándékukban megvásárolni. Tehát egy olyan hiba miatt tárgyalják újra a témát, ami elkerülhető lett
volna. További érdekes eljárásrend a beszerzés körül, hogy ez az értékhatár a saját beszerzési
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szabályzatuk szerint normál esetben megkövetelné, hogy három árajánlatot bekérjenek. Ugyanakkor
arra hivatkozva, hogy a rota oltás a tavalyi évről átnyúló oltássorozat része, és csak ezzel az egy céggel
tudja megkötni az önkormányzat, az önkormányzat kitárol a három ajánlatos kötelezettségből, és csak
ettől az egy cégtől kérnek ajánlatot. Véleménye szerint az, hogy a rotavirus elleni védőoltást hány
dózisban kell beadni, előre tudható, tehát kalkulálni lehet azzal, hogy egy személyt háromszor kell
beoltani. Ezt a számítást el lehetett volna végezni a tavalyi évben, és akkor nem lenne áthúzódó a
beszerzés, és lehetne három ajánlatos beszerzési eljárást lefolytatni, és az is lehet, hogy olcsóbban
tudnák megvásárolni a védőoltást. Erről szó volt a bizottsági ülésen is, és akkor emlékei szerint azt az
információt kapták, hogy azóta ránéztek az oltás árára, és lehetséges az, hogy van kedvezőbb áron
beszállító gyógyszergyár. De ha nincs, akkor sem tudják meg, mert nem három ajánlatos beszerzési
eljárás keretében folyt le az oltóanyagnak a beszerzése - pusztán azért, mert nem megfelelően
tervezett előre a kerület az oltóanyag beszerzésével. Tehát két hiba is van ennél az előterjesztésnél,
amit orvosolni kell. Amellett, hogy nyilvánvalóan támogatni fogják az előterjesztést, hiszen a
védőoltások fontosak, be kell őket szerezni, szeretné arra kérni a hivatalt, hogy próbáljanak meg jobban
előre tervezni, és ahol lehet, nem kikerülni a több árajánlatos beszerzési eljárásokat, hiszen ezek pont
azért vannak, hogy biztosítsák azt, hogy a kerület pénzét a lehető leggazdaságosabban költik el.
dr. Németh Mónika, jegyző: elmondtajelen volt a bizottsági ülésen, és a kollégája nem azt mondta el,
amit képviselő úr tolmácsolt; Részben ezt mondta el, részben azonban nem.
Egyrészt nem szeretné, ha az a látszat alakulna ki, hogy szabálytalan volt a beszerzés. Nem volt
szabálytalan; ezt a háromkomponensű oltást, amikor érdeklődtek, senki más nem tudta biztosítani,
tehát aki megkapta az első vagy második dózist, azt a részükre biztosítani kell. Tehát ennél az oltásnál
jelenleg egy beszállító volt alkalmas, amikor a beszerzést készítették, a többinél pedig nem érte el azt
az értékhatárt, amihez három árajánlatot kellett volna kérni. Ha csomagban szerzik be, akkor pedig a
rotavirus miatt ismételten egy ajánlattevő volt az, aki alkalmas volt. Úgy véli, hogy a hivatal
körültekintően járt el. Egyetlen egy, a szerződésbe bekerült szóval nem értett egyet a cégjogi csoportja,
és ezen nagyon sokáig vitatkoztak, majd találtak egy olyan megoldást, ami alapján ők is tovább tudnak
lépni, és meg tudják oldani a szállítást. Előfordul, hogy két jogász csapat nem ért egyet, hiába volt előre
leegyeztetve a szerződés, utólag, aláírás előtt mégis azt mondták, hogy azzal az egy szóval nem írják
alá. Megköszönte ezért a kollegáinak, hogy leegyeztették a kérdést.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: egy pillanatig sem állította azt, hogy a beszerzés nem a beszerzési
szabályoknak megfelelően került lefolytatásra. Azt kérte jegyző asszonytól és jegyző asszonyon
keresztül a hivataltól, hogy amennyiben és amikor lehetséges, igyekezzenek előre tervezni, ne legyenek
ilyen átcsúszó beszerzési eljárások, és le lehessen folytatni azokat a három ajánlatos beszerzéseket,
amelyek garantálják azt, hogy a lehető leggazdaságosabban bánjanak a kerületiek pénzével.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó
adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosításáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat és a PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött oltóanyagok beszerzésére vonatkozó
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adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítását a határozat mellékletében
foglaltak szerint.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat 1.) pontja szerinti jelen határozat mellékletét képező adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás aláírására.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az oltóanyagok, vakcinák beszerzéséhez
szükséges forrást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311. szakmai anyagok beszerzése
soron szereplő, betervezett összegből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

15. A Sportcardiodent Kft-vel a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági ésjogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Dr. Tóth Klára fogorvos bejelentette a praxisjogának elidegenítésére vonatkozó szándékát, majd közte
és Dr. Mocsári Gergely között praxisjog átruházásáról szóló adásvételi előszerződés jött létre.
A képviselő-testület a 2022. február 24-i ülésén jóváhagyta a praxisjog megvásárlását, és kinyilvánította,
hogy feladat-ellátási szerződést kíván kötni Dr. Mocsári Gergely fogorvossal. Az engedélyező szerv Dr.
Mocsári Gergely részére 2022. június 1-től praxisengedélyt adott, így az önkormányzatnak feladat
ellátási szerződést kell kötnie a Dr. Mocsári Gergely által időközben létrehozott Sportcardiodent Kftvel az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társasággal a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői
körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú melléklete alapján
meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést köt
a Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7.
2. em. 4. ajtó, képviseletében: Dr. Mocsári Gergely fogorvos) legalább 5 éves időtartamra.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező feladat-ellátási szerződést.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés, valamint annak
mellékletét képező megállapodás aláírására.
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Határidő: 2022. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

16. A Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány elszámolásának elfogadása és részére
10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint az Idegenforgalmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Az előterjesztés a Közbiztonsági Közalapítvány részére 2021 ..évben nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadására, továbbá részére 10 millió Ft összegű támogatás nyújtására tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2022. fV, 12.) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány által benyújtott elszámolás elfogadásáról és
részére 10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 211/2021. (XI. 25.) polgármesteri határozata
alapján BDV/2186-9/2021. ügyiratszámon támogatási szerződés alapján nyújtott 5 000 000 Ft
felhasználásának Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány által benyújtott elszámolását
elfogadja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
10.000.000,-Ft összegű támogatást nyújt a Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány
részére Alapító okiratában meghatározott céljaira 2022. évi tevékenységeinek támogatása
céljából.
3. A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelete 3. mellékletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre" megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Gazdasági Iroda
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17. A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, és 6 millió Ft-ot javasolt megítélni az alapítvány részére olyan módon, hogy az első és
a második részlet is 3 millió Ft legyen.
A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány az idei évben 11. és 12. alkalommal rendezi meg a méltán neves
Bach-fesztivált, melynek megvalósítása érdekében fordult az önkormányzathoz egyedi támogatási
kérelemmel.
Előterjesztőként javasolja, hogy a képviselő-testület az alapítvány javára összesen 9 millió Ft
megítéléséről döntsön, és az első és a második részlet is 4,5-4,5 millió Ft legyen. A tavalyi évben az
alapítvány több kerületi pályázaton is részt vett, és úgy gondolja, hogy ez a 9 millió Ft méltányos az
alapítvány részére összesített támogatásként.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
a fenti módosítással.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelméről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
18/2021. (VI. 24.) önkormányzati határozata alapján megkötött, a BDV/14724-4/2021.
ügyiratszámú támogatási szerződés szerint nyújtott 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint
felhasználásának a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány által benyújtott elszámolását elfogadja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
111/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozata alapján megkötött, a BDV/20596-3/2021.
ügyiratszámú támogatási szerződés alapján nyújtott 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint
felhasználásának a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány által benyújtott elszámolását elfogadja.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 9 000 000 Ft, azaz
kilencmillió forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt - a Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete K512
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" soráról, átutalással - a Bach
Akadémia Kulturális Alapítvány részére a „11. és 12. Budavári Bach-fesztivál 2022. júniusi és
őszi" koncertsorozat megrendezéséhez két részletben a mellékletként foglalt támogatási
szerződésben rögzítettek szerint.
4. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának részletezését, ütemezését és egyéb
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak tartalom szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező „Támogatási
szerződés" aláírására, továbbá arra, hogy a szerződés lényegi tartalmát nem érintő változás
esetén a szerződés módosítását is aláírja.
Flatáridő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
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18. A „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampányban való részvétel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Az önkormányzat kiemelt feladata a Környezetvédelmi Programban és a Fenntartható Energia és Klíma
Akciótervben rögzített célok elérése.
A SECAP intézkedési tervei között elfogadásra került egy helyi tanácsadó iroda megnyitása, ahol
szakértők segítséget, tanácsot tudnak adni az érdeklődők számára a beruházásokhoz vagy akár a
környezettudatos, energiatakarékos életvitelhez kapcsolódóan. Az előterjesztésben szereplő RenoHUb
Projekt keretében a lakóépületek energetikai felújítását támogató rendszer jön létre. Ehhez
kapcsolódva a Hivatal épületében, ügyfélszolgálaton kerül kialakításra egy RenoPont, melynek tervezett
szolgáltatásai, feladatai az ügyfelek tájékoztatása online vagy személyes formában.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ismét egy olyan előterjesztés, ahol az elérendő cél támogatható
lenne, azonba a kivitelezéssel már problémák vannak. 2020-ban az önkormányzat már kötött egy
szerződést az Energiaklubbal, ha jól emlékszik, akkor 9 millió Ft-os keretben. Most is, ugyan egy
konzorciumon keresztül, de az Energiaklubbal kötnének szerződést. Azzal az Energiaklubbal és
RenoPonttal, amin keresztül Ámon Ada, Karácsony Gergely főpolgármester környezetügyi tanácsadója
kezdene tevékenykedni itt a kerületben. Megint azt látják, hogy polgármester asszony a saját
tanácsadói körét akarja kerületi pénzből működtetni, fenntartani, kifizetni. 1 millió Ft nem is hangzik
olyan soknak, de ha kicsit a számok mögé néznek, akkor összességében heti egy óra időtartamra vállal
az év hátralévő részében 1 millió Ft-ért munkát. Ez azt jelenti, hogy ez az egy ember 20-30 ezer Ft-os
órabérért fog tanácsokat adni az I. kerületiek számára. Megjegyezte, az sem lenne meglepő a számára,
ha ennyi pénzért a Parlamentbe be nem kerülő Kocsis-Cake Olivio adna tanácsokat a kerületben;
igazából illene is polgármester asszony fejlesztési politikájához. Mivel alapvetően az önkormányzat azt
is eldöntötte, hogy legyen kiírva energiahatékonysági pályázat, ami egy nagyon jó dolog, ezért lehet,
hogy itt lenne az ideje annak, hogy házon belül, a hivatal bővítésével felvegyenek egy olyan kollégát, aki
rendelkezik a megfelelő szaktudással, hogy energetikai kérdésekben tanácsokat tudjon adni, és akkor
nem kell különböző baloldali cégeknek kiszervezni ezt a munkát. Maga a cél támogatandó, de
véleménye szerint a RenoPonttal kötendő jelenlegi szerződés nem szolgálja a kerületiek érdekét.
Tímár Gyula, képviselő: értetlenül áll az előtt, hogy miért szerepel ez a napirendi pont a testület előtt,
mert április 28-ára szól az előterjesztés. Megjegyezte, a határozati javaslat 3. pontjában változtatás
lenne szükséges, mert arról szól, hogy irodául jelöl ki egy információs pultot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta.
Elmondta, hogy nyilvánvalóan elírás történt a dátumban, emiatt elnézést kérnek.
A Gulyás képviselő úr átal felvetettekre reagálva elmondta, egy nagyon régen lejárt prospektust
olvashatott, hiszen Ámon Ada már régóta nem dolgozik az Energiaklubnál, azonban a Fővárosi
Önkormányzat Klímaügyi Főosztályának vezetője, köztisztviselő. Nagyon örülne neki, ha az egész
Főpolgármesteri Hivatal a személyes tanácsadója lenne, de ez nem így van.
A RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ valójában egy rendszer. Ezzel az együttműködéssel
egy olyan rendszerhez csatlakoznak, ami folyamatos tanácsadást biztosít online és személyes
formában. Az alapja egy online tájékoztatási és tanácsadó rendszer, ami időről-időre személyes
tanácsadásra is lehetőséget nyújt, és erre a személyes tanácsadásra az önkormányzatnak az
Ügyfélszolgálati Irodáján, ahol számos más dologban beszélgetnek, tanácsot adnak, egyeztetnek is az
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ügyfelekkel, ezért ilyen módon a RenoPont energetikus munkatársai is tanácsadást vállalnak a kerületi
lakók részére. Véleménye szerint ez az 1 millió Ft egy nagyon jutányos dolog annak fényében, hogy
egyébként energetikai, lakásfelújítási támogatást nyújtanak, és kifejezetten jó, hogy ha azok az emberek
is, akik pályáznak az önkormányzati rendszerre, egyébként segítséget kapnak ahhoz, hogy a lakásaikat
fel tudják újítani, energiahatékonysági korszerűsítésen eshessen át a kerület. Ez mindnyájuknak jó,
mert megszünteti az energia pazarlását, és javítja a kerület környezeti minőségét, például a
légszennyezés növekedése ellen is hat.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampányban való részvételről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat csatlakozik a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ"
kampányhoz.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
3. A „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampány irodául kijelöli a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti épületében
található Ügyfélszolgálati Irodában lévő információs pultot.
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a tanácsadó pont működéséhez energetikus szakember megbízásáról gondoskodjon.
5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a RenoPont működésének
költségkeretét 1 000 000 forintban határozza meg, mely rendelkezésre áll a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében az
„Egyéb szolgáltatások" (K337) és az „előzetesen felszámított ÁFA" (K351) előirányzatokon.
Flatáridő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

19. A „Passzold vissza, Tesó!" kampányban való részvétel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta az előterjesztés.
A „Passzold vissza, Tesó!" mobiltelefon visszagyűjtő kampányt a Jane Goodall Intézet vezetésével a
KÖVET Egyesület, a Védegylet és az Afrikáért Alapítvány partnerségében ötödik éve folytatja. A kampány
célja a magyar háztartásokban használt, de használaton kívüli mobiltelefonok visszagyűjtése minél
nagyobb mennyiségben. A visszagyűjtött telefonokat a körforgásos gazdaság elvei szerint feldolgozzák,
és az így kinyert értékes fémeket újrahasznosítják. A kampány közvetlen eredményeként csökkenni fog
az ércek bányászata, megóvhatóak veszélyeztetett fajok és a helyi lakosság élőhelye.
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Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: nagyon nemes a cél és támogatásra érdemes, azonban
mindenképpen javasolná kommunikálni a szervező egyesület felé, hogy próbálják meg olyan nyelven
megfogalmazni ennek a kampánynak a nevét, amit használnak is a fiatalok, mert a „Passzold vissza,
Tesó!" kifejezést ma már nem hogy az öregek, de a gyerekek között sem nagyon hallják.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: igen, nemes a cél, és minden lépéssel támogatni kell, hogy minden
polgár számára biztosítva legyen a megfelelő digitális elérés, ezért is szeretné az I. kerületiek figyelmébe
ajánlani az Innovációs és Technológiai Minisztérium éppen futó mobilkészülék csere támogatási
programját, amely program most bővült. Akihez még nem jutott el az információ, az a
mobilcsere.nffku.hu weboldalon bővebb tájékoztatást találhat róla.
Azért bátorkodott megemlíteni, mert ehhez a kezdeményezéshez szorosan kapcsolódik a cél, és
minden jó kormányzati támogatást érdemes kihasználnia a kerület polgárainak is.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta. Teljes mértékben egyetért képviselő úrral, az önkormányzatnak és a kerületnek érdemes
minden kormányzati támogatást megkapni és kihasználnia; megköszöni, ha ezügyben lobbiznak.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta;
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2022, ÍV. M.\ önkormányzati határozata
a „Passzold vissza, Tesó!" kampányban való részvételről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
1. kerület Budavári Önkormányzat csatlakozik a környezeti fenntarthatóságot, a környezet
védelmét elősegítő „Passzold vissza, Tesó!" mobiltelefon visszagyűjtő kampányhoz.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete gyűjtési pontnak kijelöli a
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatti hivatali épületben lévő ügyfélszolgálati irodát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

20. A1011 Budapest, Fő utca 21.3. emelet 2. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az eladó és a vevők között adásvételi szerződés jött létre az ingatlan értékesítése tárgyában, amelyre
az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. Az ingatlan vételára 104 000 000 Ft. Az önkormányzat
2022. évi költségvetési rendelete elővásárlási jog gyakorlására keretet nem tartalmaz, ezért arra
tesznek javaslatot, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlás jogával.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2022, fV. 12.) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest Fő utca 21.3. emelet 2. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése
alapján úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló
elővásárlási jogával a Cui Jin eladó és a C-fund Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített elnevezés: C-fund Kft., cégjegyzékszám: 01-09-912449, székhely: 1126
Budapest, Szendrő utca 30. 2. emelet 1., képviseli: Bakó Sándor ügyvezető), valamint BakóHorváth Marianna vevők között 2022. február 08. napján az eladó 1 /I arányú tulajdonában álló
Budapest I. kerület, belterület 14413/2/A/14 hrsz-ú, 1011 Budapest, Fő utca 21.3. emelet 2.
2 alapterületű, 3 szobás, „lakás" megnevezésű ingatlan és az
szám alatt található, 142 m1
ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 1150/10000 tulajdoni illetőség értékesítése
tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett,
104.000.000.- Ft összegű vételáron.
Flatáridő: 2022. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

21. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alapján
a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2022. (V. 12.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a lejárt határidejű 99/2021. (IX. 30.), a 158, 174/2021. (X. 21.), a 201, 204, 205, 206,
217, 219, 221, 222/2021. (XI. 25.), a 236, 237, 241, 267/2021. (XII. 16.), a 6, 10, 11, 12, 14/2022.
(I. 13.), a 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55,
56, 57, 58, 59/2022. (II. 24.), a 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89,90, 91,93, 94, 95, 97,99,100,101,102/2022. (III. 24.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselő-testület a 110, 113/2021. (IX. 30.), a 195/2021. (XI. 25.) és a 76/2022. (III. 24.)
önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2022. május 31-ig, a 218/2021. (XI. 25.),
a 7/2022. (I. 13.), a 35/2022. (II. 24.) és a 92, 96, 98/2022. (III. 24.) önkormányzati határozatok
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végrehajtásának határidejét 2022. június 30-ig, valamint a 37, 39/2022. (II. 24.) önkormányzati
határozatok végrehajtásának határidejét 2022. július 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: érintett szakirodák

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a képviselő-testület zárt
keretében döntött az Alagút u. 1.3/7., a Batthyány tér 4. fszt. 1., a Lovas út 32. félemelet 1., az Attila út
10.1/2., a Toldy Ferenc u. 14.1/2., a Szentháromság u. 7.1 /11., a Zsolt u. 5. (Derék u. 20.) alagsor 2. és
a Toldy Ferenc u. 29. 1/1. szám alatti lakásokra vonatkozó bérleti jogviszonyok tárgyában, valamint
élelmiszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
iránti kérelmet elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása tárgyában, valamint
közterület-használat iránti kérelem elbírálása tárgyában

35. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr két kérdést intézett a
polgármesterhez. Első kérdése, hogy mi volt az oka annak, hogy a Polgármesteri Hivatal átállt a Forrás
nevű szoftware alkalmazására.
Megadta a szót képviselő úrnak az első kérdés feltevésére.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: elmondta, hogy két kérdéstcsoportot nyújtott be a polgármesterhez.
Első kérdése az alábbi: mi volt az oka annak, hogy a Polgármesteri Hivatal átállt a Forrás nevű szoftware
alkalmazására. Mekkora összegben és milyen áru vagy szolgáltatás megvásárlására kötött szerződést
a hivatal a Forrást biztosító céggel. Kapott-e bárki jutalmat a Forrás bevezetéséért, és ha igen, milyen
indokkal és mekkora összegben. Tervben van-e a Forrás használatának kiterjesztése az önkormányzat
egyéb intézményeire, és ha igen, ez mennyibe fog kerülni, és miért szükséges.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, a Polgármesteri Hivatal által használt EPER
könyvviteli szoftver fejlesztői támogatása lényegében megszűnt. A program lényeges fejlesztései
elmaradtak, manuálisan, rendkívül sok kézi munkával lehetett benne az önkormányzat egységes
költségvetési jelentéseit, számait előállítani. A 2020-ban sok éves elmaradás után elvégzett átfogó leltár
egy modern, vonalkódos felismerésre képes rendszert állított fel, valamint megkezdődött az
ingatlankataszter tisztítása is. Az EPER nem volt képes ezekkel a rész-nyilvántartásokkal, valamint az
egyéb önkormányzati intézményekkel direktben kommunikálni. Ezért született döntés egy integrált,
továbbfejleszthető, a kötelező ASP számára konvertálható módon adatokat kezelő szoftver
beszerzésére. A beszerzés a kormányzati központi közbeszerzési rendszerben történt, nem egyedileg.
Az új könyvviteli rendszer integrálni tudja a különböző nyilvántartásokat, önálló modulokat tartalmaz a
költségvetésre, az ingatlanok kezelésére, a kataszterre, az időszakos jelentésekre, valamint jelentősen
könnyebb az adatszolgáltatás, valamint az adatbiztonság. Arra a kérdésére válaszul, hogy mekkora
összegben és milyen áru vagy szolgáltatás megvásárlására kötött szerződést a hivatal a Forrást
biztosító céggel, tájékoztatja, hogy a Forrás.NET és SmartBrick program bevezetése - alapdíj,
közreműködési díj, támogatás óradíja, kiegészítő támogatás óradíja, kiegészítő rendszerfejlesztés bruttó 66 040 000 Ft + közbeszerzés díja 1 320 800 Ft. A Forrás.Net költségvetés tervező modul bruttó
14 655 800 Ft + közbeszerzés díja 293 116 Ft. A 2020. évben leltár előkészítés, leltár felvétel és
kiértékelés közbeszerzés díjával együtt bruttó 22 046 413 Ft. A Forrás bevezetése kapcsán
tájékoztatom, hogy egy kollégánk részére sem került jutalom kifizetésre.
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Arra vonatkozóan, hogy tervben van-e a Forrás használatának kiterjesztése, tájékoztatja, hogy az új
pénzügyi rendszerben kialakításra kerül a gazdálkodási folyamatok közötti információs és
adatszolgáltatási egység. A tervezett bevezetés 2023. január 1. A 2022. évi költségvetésben intézményi
szinten tervezésre került a beszerzés fedezete, mint pl. a GAMESZ esetében, ahol az új pénzügyi
rendszer közbeszerzése 17 490 000 Ft összegben került betervezésre a saját költségvetésébe.
A második kérdés feltevésére megadta a szót képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: második kérdéscsomagja az alábbi. 2021 márciusában az
önkormányzat szerződést kötött a NEO Property Zrt.-vel, amely 3 hónapra szólt, nettó 15 980 099 Ft
értékben. A szerződés tárgya a Márai Sándor Kulturális Központ őrzése, takarítása és karbantartása
volt. A szerződést polgármester asszony írta alá. Megkérdezte, hogy a cég milyen módon került
kiválasztásra, és a jogviszony alatt mekkora összegű kifizetésben részesült, továbbá hogy a szerződései
melyik közzétételi oldalon érhetőek el. Kérte a tájékoztatást arról, hogy igaz-e, hogy polgármester
asszony férje a cég alkalmazásában áll vagy állt a szerződés megkötésekor. További kérdése, hogy van
e fennálló szerződés a Budavári Kulturális Nonprofit Zrt. és a NEO Property Kft. között, és ha igen, akkor
mennyit fizet a Budavári Kulturális Nonprofit Zrt. és milyen szolgáltatásokért, valamint hogy továbbra
is a NEO Property Kft alkalmazásában áll-e polgármester asszony férje.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: képviselő úr talán emlékszik rá, hogy tavaly februárjában került
sor a Márai Sándor Művelődési Fláz műszaki átadás-átvételére, amelyet 2,5 milliárd Ft-ért újított fel az
önkormányzat, és közel 400 millió Ft értékben található az épületben különböző hangtechnika,
videótechnika, légtechnika, világítástechnika, tehát nagyon komoly beszerzés történt, és azt egészen
egyszerűen nem lehet hagyományos eszközökkel üzemeltetni. Ahhoz, hogy használatbavételi
engedélyt kapjanak a Kormányhivataltól, és megőrizzék ezeknek a berendezéseknek a garanciáját,
szakcéggel kellett szerződést kötni. A Budavári Önkormányzat és a NEO Property Zrt. között létrejött
2022. március 22-i keltezésű szerződés az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak szerint,
annak megfelelően három árajánlat bekérése alapján, az összességében legkedvezőbb ajánlattevővel
került megkötésre. Felhívta képviselő úr figyelmét, hogy az önkormányzat honlapján megtalálja a
konkrét szerződést, valamint az ajánlati felhívást, a benyújtott ajánlatokat, a benyújtott ajánlatok alapján
a feljegyzést arról, hogy melyik, a legjobb ajánlatot adó partnerrel kíván szerződést kötni az
önkormányzat, továbbá teljesítési igazolásokat is. A képviselő-testület 2019-es megválasztását
követően egyik első döntésük volt az átláthatósági rendelet elfogadása, mellyel hitet tettek a
transzparens működés mellett, és ez alapján közzé teszik az közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzéseiket is, mint például ezt is. Kérte, hogy ezeket keresse a kozadat.budavar.hu oldalon.
A konkrét ajánlatra visszatérve, a NEO Property Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, és három hónap
alatt az elvégzett munkáért összesen 13 840 309 Ft + ÁFA kifizetésben részesült. Tudomása szerint a
Budavári Kulturális Nonprofit Kft. az említett céggel szerződött üzemeltetési feladatok ellátására, ennek
részleteiért kérte, hogy forduljanak a Nonprofit Kft. vezetőjéhez. A Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
egyébként nemrégiben közbeszerzési eljárást folytatott le létesítményüzemeltetés tárgyában, melyet
szintén a NEO Property Zrt. nyert meg. Ennek kapcsán folyamatban van a szerződéskötés, melynek
havi 3 080 000 Ft + ÁFA a díja.
Elmondta, igen, a férje ennek a cégnek az alkalmazottja. Olyan módon alkalmazottja, mintha például az
FKF Zrt.-nek volna a kukásautó vezetője. Megkérdezte, azt gondolja-e képviselő úr, hogyha ez történne,
akkor például a Faltól-falig takarításra nem köthetnének-e szerződést a céggel. Ez egy többezres
munkavállalói létszámot foglalkoztató cég, számtalan épületet üzemeltet, sok százezer négyzetméter
területen. Ennek a cégnek a férje sem nem tulajdonosa, sem nem vezetője, sem nem középvezetője,
sem nem döntéshozója, és az említett közbeszerzési eljárással semmiféle kapcsolatban nem volt.
Megegyezte, véleménye szerint képviselő úr kérdése valójában arra irányult, hogy ennek az eljárásnak
a kapcsán jómaga vagy a családja bármiféle anyagi haszonra tett-e szert, bármilyen ellentételezésre
került-e sor, vagy zsebbe kaptak-e pénzt. Kijelentette, hogy nem, jómaga ugyanis nem a NER része.
Ügyrendben megadta a szót képviselő úrnak.
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Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: kikérte magának; kérte, hogy polgármester asszony ne adjon ilyen
szavakat a szájába. Le van írva, hogy mire irányult a kérdése, azok megválaszolása irányult a kérdése,
amiket feltett.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: megköszönte az önkormányzatnak és a hivatalnak az elmúlt
két és fél évet; rengeteget tanult mind szakmailag, mind emberileg. Hiszi azt, hogy attól függetlenül,
hogy itt melyik párt képviselői ülnek, mindnyájan kerületi lakók; azt szeretnék, hogy ez egy jobb kerület
legyen. A céljuk ugyanaz, a hogyant illetően vannak talán különbségek; hogy ezt miként akarják elérni.
Kíván mindenkinek türelmet egymáshoz, és bölcsességet ahhoz, hogy a következő két és fél évben ez
egy még jobb kerület legyen. Nagyon köszöni, hogy itt lehetett, és a szűkebb-tágabb lakókörnyeztéért
dolgozhatott.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szeretné megköszönni alpolgármester úr elmúlt két és fél éves
munkáját. Egy nagyon nehéz helyzetet örököltek; nagyon sokat dolgoztak ketten együtt, többségi
képviselői körben és teljes képviselői körben is ez alatt az idő alatt, és elindítottak jó folyamatokat.
Nagyon jó és örömteli munkát kíván az Országgyűlésben, és bízik benne, hogy a kerületük
gyarapodásáért és szebbítéséért fog ott is dolgozni alpolgármester úr. Kérte, engedje meg, hogy
átadjanak egy ajándékot a részére.
Jelezte, hogy a következő képviselő-testületi ülés 2022. május 26-án, csütörtökön lesz. Mindenkinek
megköszönte a mai munkát, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a testületi ülés előkészítését és
lebonyolítását. Szép estét és jó pihenést kíván.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2022. május 27.

jegyző
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Tájékoztató a 2022. március 24-i ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő
programjairól:
Március 25-én átadásra került az Attila úti Gondozási Központ új, 43 m2-es részlege. Váradiné Naszályi
Márta az átadáson a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársaival a
tapasztalataikról, igényeikről beszélgetett, valamint egyeztettek a Szolgáltatási Központ működéséről,
a családok átmeneti elhelyezéséről, illetve az új idősek otthonának terveiről is.
Március 26-án újra megnyitotta kapuit a Dózsa téri labdázó. A megújult szabadidőpark üzemeltetője, a
Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. visszahelyezték a palánkokat,
balesetmentesítették a területet, és a pálya felületét folyamatosan takarítani fogják.
Ugyanezen a napon a Tabánban elültetésre került az első fa a társadalmi párbeszédért. Az esemény
üzenete, hogy a társadalmi békéhez társadalmi párbeszédre van szükség. Az eseményen részt vett
Váradiné Naszályi Márta polgármester, Jeszenszky Géza, korábbi külügyminiszter, Tatár György, a
Budapest Központ a Társadalmi Párbeszédért és a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért elnöke.
Március 27-én filmvetítés és közönségtalálkozó volt a Tabán moziban, ahol az Oscar-díjas Deák Kristóf
új filmjét, az Unokát vetítették. A filmvetítést követően közönségtalálkozót szerveztek Deák Kristóf
Oscar-díjas filmrendező, Jordán Tamás, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari
díjas magyar színművész, az I. kerületi rendőrkapitányság képviseletében Krammer György
kapitányságvezető és Szondi György rendőr őrnagy, bűnügyi nyomozó részvételével.
Március 28-án Váradiné Naszályi Márta polgármester online fogadóórát tartott az önkormányzat
munkatársaival.
Március 29-én a Budavári Önkormányzat átadta a Hónap rendőre-díjat, amelyet ez alkalommal Hock
Tibor rendőr törzsőrmester járőrparancsnok kapott.
Április 1-jén a Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület
adományokat szállított az ukrán határhoz, a menekülteket befogadó Tunyogmatolcsra. A SzabolcsSzatmár-Bereg megyei községben a helyi iskola nyújt menedéket a rászorulóknak, az adományokat az
intézmény tornatermében gyűjtik. Az egyesület ott tartózkodása idején 40 főt szállásoltak el éppen,
túlnyomórészt Kijev környékéről érkező roma családokat, elsősorban nőket, gyerekeket.
Április 4-én Váradiné Naszályi Márta polgármester online fogadóórát tartott az önkormányzat
munkatársaival.
Április 11-e a Magyar költészet napja és egyben Márai Sándornak, Krisztinaváros legendás lakójának a
születésnapja is. Ezen alkalomból a Budavári Önkormányzat megemlékezést tartott Márai Sándor
szobránál. Váradiné Naszályi Márta polgármester és Gelencsér Ferenc József alpolgármester koszorút
helyezett el.
Ugyanezen a napon Váradiné Naszályi Márta személyes fogadóórát tartott a Pom Pom játszótéren. A
fogadóórán részt vett Dobó István, a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, aki a Naphegy téri játszótér fejlesztéseit ismertette az megjelentekkel. Az eseményen részt
vett Remenyik Ildikó és Kovács László György önkormányzati képviselő is.
Április 13-án a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a megállapodást, melynek értelmében a
Budavári Önkormányzattal együttműködésben a Főváros megújítja a Vérmezőt. A projektet Gelencsér
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Ferenc József alpolgármester kezdeményezte, a felújítás két szakaszban fog megvalósulni - az
önkormányzat az első szakaszra 60 millió forintot kíván fordítani.
Április 22-én a Föld napja alkalmából a Budavári Önkormányzat a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-vel
közösen rengeteg programmal készült, hogy a meghívott vendégek segítségével minél több tippet
adjanak a környezet megóvására, a környezetvédelmi munkacsoport több játékos programmal és
feladvánnyal készült, hogy népszerűsítse a zöldebb életmódot.
Ugyanezen a napon az önkormányzat - csatlakozva a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetségének „Lélekmozgató" című kezdeményezéséhez - közönségtalálkozóval
egybekötött filmvetítést és táncbemutatót szervezett a Márai Sándor Művelődési Ház dísztermében.
Vendégek voltak: Szalai Margit, a magyar para kajak-kenu sport úttörője, Baji Balázs világbajnoki
bronzérmes gátfutó, a Magyar Parasport Napja 2022. évi nagykövete, Fenyvesi Zoltán színész, a Roll
Dance Budapest Krekesszékes Kombi Táncegyüttes párosai.
Április 25-én Váradiné Naszályi Márta polgármester online fogadóórát tartott az önkormányzat
munkatársaival.
Április 28-án a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Váradiné Naszályi
Márta polgármester és Gelencsér Ferenc József alpolgármester az idei évi Budavári Szent Flórián-díjat
Valencsik Csaba tűzoltó főtörzszászlós részére adta át a Márai Sándor Kulturális Központban. Az
ünnepségen beszédet mondott Veres Péter tűzoltó ezredes, kirendeltség vezető.
Április 28-án a Budavári Önkormányzat Váradiné Naszály Márta polgármester és Gelencsér Ferenc
alpolgármester jelenlétében vállalkozói fórumot tartott. Mivel a világjárvány, az elszálló energiaárak,
illetve a növekvő munkaerőhiány komoly kihívások elé állította mind a kereskedelmi, mind a
közigazgatási szférát, az önkormányzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve vállalkozói
fórumot hirdetett, hogy kölcsönösen előnyös megoldásokat keressen a kerületi üzleti világ szereplőivel.
A Budavári Önkormányzatnak jelenleg több mint száz kiadatlan üzlethelyisége van: ezekre pályázat
kerül kiírásra, amelyeket az önkormányzat hivatalos weboldala mellett a BKIK is közzétesz majd.
Április 29-én folytatódott a Gönczi 00 rendezvénysorozat, melynek keretében Papp Gábor Zsigmond,
Balázs Béla-díjas rendező Göncz Árpádról 2002-ben készült kétrészes portréfilmjének második részét
vetítették le a Tabán mozi Kubrick termében. A vetítést közönségtalálkozó követte, amelyen Papp
Gábor Zsigmond, a film rendező-producere és Kövesdi Péter, a film szerkesztő-riportere beszélgettek
Rózsa Péter újságíróval.
Április 29-én a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Váradiné Naszályi
Márta polgármester és Gelencsér Ferenc alpolgármester az idei évi Budavári Szent György-díjat
Dobosné Plank Éva rendőr alezredes részére adta át. A díjátadóra a Márai Sándor Kulturális
Központban került sor.
Május 2-án Váradiné Naszályi Márta polgármester online fogadóórát tartott az önkormányzat
munkatársaival.
A Miniszterelnökség RRF Végrehajtási és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs Főosztály május 9-én
érkezett döntése alapján a Budavári Önkormányzat „Bölcsődei nevelés fejlesztése" címmel benyújtott
pályázata 300 000 000 Ft összegű támogatásban részesül.
Május 9-én a Budavári Önkormányzat az Európa-nap alkalmából nagyszabású fesztivált szervezett az
Európa-ligetben, melyre gyermekprogramok széles skálájával várta a látogatókat. A program során az
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Önkormányzat szolidaritását fejezte ki Ukrajna felé, ennek keretében fotókiállítás nyílt Ukrajna orosz
inváziójának tragikus képsoraiból. A fotókiállítást Karácsony Gergely főpolgármester és Ljubov Nepop
ukrán nagykövet nyitotta meg. A szolidaritás jelképeként Kijiv-fa ültetésre is sor került.
Ugyanezen a napon Váradiné Naszályi Márta polgármester személyes fogadóórát tartott az Európaligetben.
Május 10-én az Önkormányzat Kutyás fórumot tartott a Virág Benedek Házban közös etikett kialakítása
céljából; a helyi lakosokkal és civil szervezetekkel közösen keresték a megoldást a kutyás és nem kutyás
közösségek, illetve a kutyás közösségeken belül felmerülő problémákra. Az eseményen részt vett
Gáspár Zsófia, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke és Hirbek Edina, a Zöld Eb - Kutyás Érdekvédelmi
Egyesület elnöke is.
Az elmúlt időszak további kerületi eseményeiről, programjairól szóló hírek a www.budavar.hu
weboldalon, a Várnegyed újságban és az Önkormányzat Facebook oldalán olvashatók.

Várható programok:
Május 14-én és 15-én a Budapesti 00 program keretein belül a Városháza épülete vezetett séták
keretében lesz látogatható.
Május 21-én a Budavári Önkormányzat kedvezményes muskátlivásárt szervez a Kapisztrán téren a
kerületieknek.
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107/2022. (V. 12.) önkormányzati határozat melléklete
BDV/

/2022

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására
Amely létrejött egyrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PÍR:

735649

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

adószám:

15735643-2-41

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PÍR:

720388

adószám:

15720388-2-51

székhely:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

képviseli:

dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos,
Budapest rendőrfőkapitánya

a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett
feltételek mellett.

Előzmények

1. Jelen megállapodás célja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban:
Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
alapján az Önkormányzat tulajdonát képező, a Budapest I. kerület, Pauler utca 13. földszint. 4.
szám alatt üzemeltetett közterületi kamerarendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi szakmai
segítséggel történő működtetésével járó feladatok ellátása, Budapest I. kerület közrendjének,
közbiztonságának fenntartása, javítása.
2. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének
közbiztonságát, ezért a BRFK részére a térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges költségek
finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
megnevezésű

rovata

terhére

a

BRFK

részére

1

10 635 924

Ft,

azaz

tízmillió-

hatszázhatmincötezer-kilencszázhuszonnégy forint összeget biztosít a jelen Megállapodásban
meghatározottak szerint.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével
3. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését — az Önkormányzat által
biztosított pénzügyi keret terhére - kizárólag a BRFK szabadidős állományával, elsősorban a
Budapesti

Rendőr-főkapitányság

I.

kerületi

Rendőrkapitányság

(a

továbbiakban:

Rendőrkapitányság) személyi állományával megbízási szerződés alapján biztosítja.
4. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges
oktatást megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket külön megbízási szerződésben, írásban
rögzíti.
5. A BRFK a képfelvevők elhelyezését és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat honlapján
közzé teszi.
6. Az Infotv. 25/E. §-ban foglaltak szerint intézkedik az adatkezelés nyilvántartásba vételéről,
illetve az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. ORFK utasítás 61. pontja alapján a BRFK
adatvédelmi tisztviselő útján gondoskodik az adatkezelésnek a Rendőrség honlapján történő
közzétételére.
7. A BRFK mint a térfigyelő rendszer üzemeltetője felel azért, hogy a térfigyelő rendszer
üzemeltetése során keletkezett adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfeleljen, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek.
8. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben rögzített felvételekhez az arra jogszabály alapján
feljogosított szervek és személyek részéről történő hozzáférés módjára, az adatszolgáltatás rendjére,
valamint a kezelő helyiségekbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására
intézkedik, és annak betartásáról gondoskodik.
9. A BRFK a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére külön vezénylési tervet készít.
10. A BRFK a térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság készenléti csoportvezetője
valamint szolgálatirányító parancsnoka között telefonos és EDR összeköttetést biztosít.
11. A megállapodásban vállaltak teljesítésére legalább 1 főt, heti 7 alkalommal — indokolt esetben a
közbiztonsági helyzet függvényében az önkormányzat pénzügyi keretének terhére ettől eltérően 2
főt —, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmerülő adminisztratív tevékenység elvégzésére (a
vezénylési terv, a megbízási szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére) havi 12 órában 1
főt biztosít.
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12. A BRFK vállalja, hogy a rendszer meghibásodásáról, a karbantartás szükségessé válásáról
tájékoztatja az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartót.
13. A BRFK az Önkormányzat részére minden hónapban a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
kimutatást küld a megbízás keretében teljesített óraszámokról.
14. A BRFK az Önkormányzat részéről a térfigyelő rendszer működtetési költségeinek biztosítására
átutalt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, azt kizárólag az itt keletkezett költségek kifizetésére
használja fel.

Az Önkormányzat vállalásai
15. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszer és egyéb eszközök,
berendezések teljes fenntartási, üzemeltetési, működtetési költségeit a 20. pontban foglaltak szerint
finanszírozza.
16. Az Önkormányzat a térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges
javítások, felújítások, karbantartások, amortizációs csere) saját költségén ellátja.
17. Az Önkormányzat a megfigyelt területeken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban
előírt figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, pótolja.
18. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a térfigyelő rendszer által rögzített képekhez,
a térfigyelő rendszerhez kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.
19. Az Önkormányzat a térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, általa biztosított
személyektől a különböző nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást
beszerzi.
20. Az Önkormányzat a megállapodásban meghatározott térfigyelős tevékenység finanszírozására
— a megállapodás időtartamára — 4 524 óra/év (1 fő x 12 óra x 365 nap + 1 fő x 12 hónap x 12 óra)
x 2 351 Ft/óra alapul vételével, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összegben 10 635 924

Ft, azaz tízmillió-hatszázharmincötezer-kilencszázhuszonnégy forint összeget biztosít.
21. A térfigyelős tevékenység finanszírozására történő összeg kifizetőt terhelő járulékokat növelt
összegének megfizetése a 13. pont szerinti havi kimutatás alapján minden hónap 20. napjáig
esedékes a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú fizetési számlájára
történő átutalással.
22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek)
belépését az ellenőrzést követően a Rendőrkapitányság indokolás nélkül megtagadhatja.

Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések
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23. Jelen együttműködés keretein belül a Felek nem adhatnak át, nem közölhetnek olyan adatot,
információt, amelynek átadása, közlése jogszabályba ütközik, vagy amelynek átadásával bármelyik
Fél valamely vállalt szerződés, vagy jogszabályi kötelezettségét megszegné, vagy egyéb törvény által
védett adatot, információt sértene.
24. A felek vállalják, hogy a tevékenységük ellátása során az adatvédelmi előírások teljeskörű
betartásával járnak el.
25. Az adattovábbításra jogosultak körét az RTV. 42/A.§-a határozza meg.

Közös rendelkezések
26. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás napja nem egy naptári
napra esik, úgy a hatályba lépés napjának a Felek a későbbi időpontot ismerik el.
27. Jelen megállapodás 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig tartó határozott
időtartamra szól, amelyet bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 napos
felmondási idővel — a megállapodás tartama alatt bármikor felmondhatja.
28. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban
felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás
kézhezvételét követő 15 napon belül sem szünteti meg.
29. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.
30. A megállapodás megszüntetése esetén a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül a
felek kötelesek egymással elszámolni.
31. A felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatják egymást azokban az esetekben,
amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Felek az
esetlegesen felmerülő jogvitákat elsődlegesen egyeztetéssel, tárgyalásos úton rendezik.
32. A felek a megállapodásban foglaltak teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő
év május 31. napjáig áttekintik és írásban értékelik.
33. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (la) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható
szervezetnek minősülnek.
34. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011 (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv.
rendelkezései az irányadók.
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35. A felek a térfigyelő tevékenység során szükségessé váló intézkedések végrehajtására szolgáló
rendészeti állomány túlszolgálatának finanszírozására külön megállapodást köthetnek.
36. A felek a jelen megállapodást — amely öt számozott oldalból áll és öt egymással megegyező
eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
írják alá.

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

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

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

előzetes jogi ellenőrzés:

jogi ellenjegyzés:

képviseletében

dr. Németh Mónika jegyző
Budapest, 2022................................

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

pénzügyi ellenjegyzés:

pénzügyi ellenjegyzés:

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

Budapest, 2022.........................
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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, a tevékenység finanszírozása, 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: hivatalfu budavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemíg'budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, fizetési számlazám, elektronikus
levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett
az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az
állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal
közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5
év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a
szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez
j°&
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 kezek, 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
j°&
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez
j°&
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól
a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok 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,
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az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https: / /www.naih .hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési
tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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108/2022. ÍV. 12.'l önkormányzati határozat melléklete
BDV/

/2022

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a helyi közbiztonságot étintő feladatok ellátása érdekében a Budapest I. Kerületében
teljesített túlszolgálat finanszírozására
Amely létrejött egyrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PÍR:

735649

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

adószám:

15735643-2-41

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PÍR:

720388

adószám:

15720388-2-51

székhely:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

képviseli:

dr. Terdik Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos
Budapest rendőrfőkapitánya

a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett
feltételek mellett.

Előzmények
1.

Felek a jelen megállapodást közszolgálati feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi

XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXFX. törvényben foglaltak alapján az alapfeladaton túli célok ellátására, valamint annak
érdekében kötik, hogy Budapest I. kerület közrendje és közbiztonsága javuljon.
2.

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének

közbiztonságát, ezért a BRFK részére a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló
közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, a kerületrészek környékeinek biztonságának
erősítésére, továbbá a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának túlszolgálattal való
finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
megnevezésű rovata terhére 5 364 076 Ft azaz ötmillió-háromszázhatvannégyezerhetvenhat

forint összeget biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.
3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BRFK a jelen megállapodásban szereplő vállalásait a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) 139. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével
teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat maximális időtartamát
úgy kell meghatározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja
meg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
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tanács irányelv 6. dkk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a Hszt 134. § (2) bekezdése szerinti
időkeret alkalmazása esetén négyhavi adagban nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti
időtartamot.
4. Erre tekintettel a BRFK a rendőri szolgálatellátás sérelme nélkül a megerősített rendőri jelenlét
teljesítése érdekében a túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére évente legfeljebb 100 óra
túlszolgálat elrendelését vállalja. Kivételesen indokolt esetben Budapest rendőrfőkapitánya az egy főre
irányadó óraszámot meghaladó túlszolgálat elrendelését a rendőrkapitányság vezetőjének indoklással
ellátott előterjesztése alapján engedélyezheti.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével
5. A BRFK a túlszolgálat fedezetét elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági
tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre
bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Budapest I. kerületében teljesített, az
állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

6. A BRFK az Önkormányzat részére a 2022. június 1. napja és 2023. május 31. napja között
túlszolgálat során teljesített óraszámokról minden hónapban a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig elszámolást küld.

Az Önkormányzat vállalásai
7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló
túlszolgálatot az alábbiak szerint finanszírozza: az Önkormányzat Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére a BRFK

részére 5 364 076 Ft azaz ötmillió-háromszázhatvannégyezer-hetvenhat forint összeg erejéig
finanszírozási keretet biztosít.
8. Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálati finanszírozásra a
rendőrkapitányság által megküldött, 6. pont szerinti elszámolás alapján minden hónap 20. napjáig
az esedékes, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összeget átutalja a BRFK Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára.

Közös rendelkezések
9. Jelen megállapodás 2022. június 1. napjától 2023. év május 31. napjáig tartó határozott
időtartamra szól, amelyet bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 napos
felmondási idővel - a megállapodás időtartama alatt bármikor felmondhatja.
10. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban
felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti
meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.
11. Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a felek közös megegyezésével történhet.
12. A megállapodás megszüntetése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás
megszűnését követő 30 napon belül.
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13. A felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti
működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esedeges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel
oldják meg.
14. A felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év július
31. napjáig áttekintik és írásos beszámolóban értékelik. A beszámolót Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésén elfogadja.
15. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (la) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható
szervezetnek minősülnek.
16. A felek által nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a Hszt., a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást — amely három számozott oldalból és öt egymással megegyező eredeti
példányban készült — elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

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

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

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében

dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

előzetes jogi ellenőrzés:

jogi ellenjegyzés:

dr. Németh Mónika jegyző
Budapest, 2022..........................

Budapest, 2022.
pénzügyi ellenjegyzés:

pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2022.

Budapest, 2022.

3

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, a tevékenység finanszírozása, 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: hivatali/ budavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvédelemé/ budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, fizetési számlazám, elektronikus
levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett
az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az
állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal
közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5
év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a
szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez valójog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez va^j°&
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez m^.J°&
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól
a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
hz 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.
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az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih .hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési
tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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120/2022. (V. 12.) önkormányzati határozat melléklete

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
a Vérmező fejlesztésére

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411
321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító:
745192, bankszámla száma: 11784009-15490012,
főpolgármester), a továbbiakban: Főváros,

képviseli:

Karácsony

Gergely

másrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321
01; adószám: 15735643-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 745202; ÁHTI azonosító:745202;
bankszámla száma: 12010154-00379543-00100000; képviseli: Váradiné Naszályi Márta
polgármester), a továbbiakban: Kerület
(a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzatnak kiemelt feladata
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti
közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt
tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése,
üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a
főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, valamint
a forgalomszervezés.
Az Mötv. 23. § (5) bekezdése 1. pontja szerint a Kerület feladata különösen a helyi közutak,
közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése.
Felek rögzítik, hogy a Főváros tulajdonában, a Kerület közigazgatási területén fekszik a
Budapest I. kerület 7072 helyrajzi szám alatt lévő, természetben „Vérmező”-ként megnevezett
ingatlan (a továbbiakban egységesen: Vérmező).
Budapest Főváros Közgyűlése 1288/2021. (IX. 01.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a
„Vérmező közpark stratégiai terve” dokumentumot, valamint 1289/2021. (IX. 01.) Főv. Kgy.
határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
dokumentumban szereplő fejlesztési célok és projektek ütemezett, az éves költségvetési
forrásokhoz igazodó megvalósításának előkészítésére, a megvalósítást segítő külső
(pályázati és egyéb) finanszírozási források feltárására, a stratégia célok megvalósítása
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érdekében az I. kerületi Önkormányzattal, valamint egyéb partnerekkel való egyeztetések
lefolytatására és együttműködések előkészítésére.
Budapest Főváros Közgyűlése 97/2022. (11.23.) Főv. Kgy. határozatával, a „2022. évi
zöldinfrastruktúra tervezési feladatok” tárgyban döntött a „Vérmező közparki megújítása”
tárgyú tervezési feladat - koncepcióterv készítése a Radó Dezső terv társadalmi egyeztetési
protokollja mellett -megvalósításáról, mely tárgyban a Fővárosi Önkormányzat és a
közvetetten tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (BKM Nonprofit Zrt.) tervezési megállapodást kötött.

Vérmező és környezete rehabilitációs projekt több ütemben történő
megvalósításához, mint Fővárosi projekthez (továbbiakban: Projekt) a Kerület 1/2022 (II. 28.)

A

rendelete 3. melléklete K84 " Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre"
sorának terhére összesen 200.000 ezer Ft, azaz kettőszázmillió forint összegű, két részletben
fizetendő, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Főváros részére.

Jelen megállapodás a Projekt alábbi elemeire terjed ki:
I.

ütem:
Új fedett közparki hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése
új padok elhelyezése
részleges gyepfelújítás
Szitakötő játszótér öntött gumiburkolatának felújítása,
amely tervezett elemek részletes bemutatását jelen megállapodás I. melléklete
tartalmazza.
II. ütem:
A Vérmező közpark stratégiai tervében foglaltakkal összhangban lévő, a területre
készítendő közparki felújítási koncepciótervek alapján, a Felek által kölcsönösen
támogatott projektelem(ek) megvalósítása, jelen megállapodás II. mellékletében foglalt
prioritások mellett.

Jelen megállapodás célja egyrészt az I. ütem megvalósításához a Kerület által nyújtott
támogatási összeg folyósítására és felhasználására vonatkozó, mind a Főváros mind a Kerület
számára megfelelő feltételek meghatározása, másrészt a II. ütem megvalósításához a Kerület
által nyújtandó támogatási összeg rendelkezésre tartása feltételeinek rögzítése és a
kapcsolódó együttműködési kötelezettség szabályozása.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
2.1.
Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást a Projekt I. üteme, mint feladati (a
továbbiakban: Feladati) megvalósításához szükséges forrás biztosítására irányulóan,
valamint a Projekt II. üteme -a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített koncepcióterv
rendelkezésre állását követő egyeztetés során pontosított tartalmú feladat2 (a továbbiakban:
Feladat2, Feladati és Feladat2 a továbbiakban együtt: Feladat) - megvalósításához
szükséges forrás rendelkezésre állásának biztosítása érdekében kötik az alábbiak szerint:

2.1.1. Kerület a Feladati megvalósításához jelen megállapodásban foglalt feltételek
szerint 60.000.000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít Főváros
részére.
2.1.2. Kerület a Feladat2 Fővárosi beruházásban történő megvalósításához
140.000.000,- Ft, Fővárosnak nyújtandó, vissza nem térítendő fejlesztési támogatást tart
2

rendelkezésre költségvetésében, mely támogatási összeg folyósításának és
felhasználásának részletes feltételeit Felek a Vérmező közparkot érintő, jelen
megállapodás 1. pontjában rögzített felújítási koncepcióterv rendelkezésre állását
követően, de legkésőbb 2023. július 31. napjáig -jelen megállapodás módosítása útján
- állapítják meg.
2.2. A Feladat megvalósítása érdekében a Kerület - jelen megállapodás rendelkezései
szerint - a Főváros rendelkezésére bocsátja a jelen Megállapodás 2.1. pontjában
meghatározott kerületi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra
meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának
átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Kerület ellenőrzési jogának, valamint a
Fővárosnak a Kerület felé történő szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3.1. Jelen Megállapodásban a Kerület kötelezettséget vállal a Feladati megvalósításához
szükséges forrás Főváros részére történő rendelkezésre bocsátására, a 2022. évi
költségvetésben rendelkezésre álló 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint összegben.
(COFOG: 011130; Önkorm. és hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev).
Jelen Megállapodásban a Kerület kötelezettséget vállal továbbá a Feladat2 megvalósításához
szükséges forrás Főváros részére történő nyújtása érdekében történő, Kerület
költségvetésében való - jelen megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében történő rendelkezésre tartásra, a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló 140.000.000 Ft, azaz
egyszáznegyvenmillió forint összegben. (COFOG: 011130; Önkorm. és hivatalok jogalkotó
és ált. igazg. tev).

3.2.

A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja

3.2.1. Feladati megvalósításának kezdési és befejezési időpontja:
A Feladati megvalósításának tervezett kezdési időpontja: a támogatás átutalását követő 15
napon belül.
A Feladati megvalósítása befejezésének tervezett időpontja 2022. december 31.
A Főváros a Feladati megvalósításának befejeztével, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig
elkészíti a Feladat pénzügyi és szakmai beszámolóját.

3.2.2. A Feladat2 megvalósításának kezdési és befejezési időpontját, valamint a
kapcsolódó pénzügyi és szakmai beszámoló határidejét Felek a Vérmező közparki megújítása
koncepcióterv rendelkezésre állását követően, jelen megállapodás megfelelő módosítása
útján állapítják meg. Főváros vállalja, hogy a koncepciótervet - összhangban a Vérmező
Stratégiai terv céljaival, jelen megállapodás 1. pontjában rögzített társadalmi egyeztetési
protokoll mellett - legkésőbb 2023. július 31-ig elkészíti.
A Feladat2 megvalósítása befejezésének tervezett időpontja 2023. december 31.

4.

A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI
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4.1.

Szükséges források

Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége: bruttó 200.000.000 Ft, melyből
Feladati tervezett összköltsége: bruttó 60.000.000,-Ft
Feladat2 tervezett összköltsége: bruttó 140.000.000,-Ft.
A Főváros kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra átvett forrást kizárólag a Feladat
megvalósítása befejezésének határidejéig terjedő időszakban felmerülő, műszakilag teljesült,
igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodás 2.1 pontjában
meghatározott Feladatot valósítja meg. Főváros kijelenti, hogy a Feladattal összefüggésben
ÁFA levonási jog nem illeti meg.
Felek megállapodnak, hogy a Főváros - jelen megállapodás módosításának kötelezettsége
nélkül, a Kerület egyidejű értesítése mellett-a Feladat1-et érintő, jelen megállapodás I. számú
mellékletének 2. számú tervezett műszaki elemét képező „meglévő padok elbontása és újak
telepítése” feladatra tervezett költség összegéből 20%- ig átcsoportosíthat jelen megállapodás
I. számú mellékletének műszaki elemeit képező bármely más feladat/ok megvalósítására- ez
esetben a Főváros jogosult az I. számú mellékletben tervezettnél kevesebb darabszámú pad
elbontására, illetve telepítésére is.
Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben Feladati-et érintő, jelen megállapodás I.
számú mellékletének bármely műszaki elemén fel nem használt támogatási összeg marad,
azt a Főváros - jelen megállapodás módosításának kötelezettsége nélkül, a Kerület egyidejű
értesítése mellett-felhasználhatja Feladati -et érintő, I. számú mellékletben rögzített bármely
más műszaki elem/ek megvalósítására.

4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése
Főváros a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot - jelen megállapodás 5.4. pontjában
rögzítettek mellett - saját felelősségére és kockázatára köteles megvalósítani azzal, hogy a
Kerületet a 2.1. pontban rögzített forrás biztosításán túl semmilyen pénzügyi vagy egyéb
kötelezettség nem terheli.
Felek rögzítik, hogy a Feladat műszaki tartalmának esetleges bővítésére vonatkozóan Főváros
saját döntése és finanszírozása mellett eljárhat. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben
bármely módosulás következik be jelen Megállapodásban, vagy arra kihatóan kapcsolódó
szerződésekben rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen,
írásban haladéktalanul értesítik.
A Főváros a Feladat megvalósítása során, illetve annak teljesítésével kapcsolatos bármely
lényeges körülmény felmerülése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Kerületet, ideértve
különösen a Feladat megvalósításával kapcsolatos teljesítési határidő kérdését, valamint
minden olyan esetet, amennyiben a Feladattal összefüggésben esetlegesen többletköltséget
keletkeztető igény, szavatossági, jótállási igény, kötbérigény vagy a szerződéses
biztosítékokkal kapcsolatos bármilyen igény merül fel vagy a Feladat megvalósítására
kihatóan a Megállapodás módosítása szükséges bármilyen lényeges okból.
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Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat műszaki, gazdasági és egyéb feltételrendszerét,
valamint a jelen Megállapodás feltételrendszerét érintő lényeges körülmény bekövetkezése
esetén a Főváros köteles azok felmerülését követő 5 munkanapon belül értesíteni a Kerületet.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat megvalósítása során a Kerület által meghatározott
támogatási kritériumokban, illetve a Megállapodás feltételrendszerében bekövetkező
bárminemű változás Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás
módosítása útján kezelhető- figyelemmel azonban jelen megállapodás 4.1. pontjában
foglaltakra és kivéve abban az esetben, ha a Felek kölcsön egyeztetése alapján a
Megállapodás módosítása nem indokolt.
Amennyiben a Főváros által a Megállapodás 4.1. pontjában megjelölt tervezett összköltség a
Feladat műszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. vis maior
helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat,
valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel és a fejlesztés céljának
veszélyeztetése nélkül - haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele
érdekében.
Felek rögzítik, hogy a Kerületet többletforrás biztosítási kötelezettség ez esetben sem terheli,
arra kizárólag külön képviselő- testületi felhatalmazás alapján kerülhet sor.

5. A KERÜLET ÁLTAL A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁS
FOLYÓSÍTÁSA. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
5.1. A Kerület a Megállapodás 2.1.1. pontjában rögzített, Feladati-et érintő fejlesztési forrás
összegét jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül egy összegben
utalja át a Fővárosi 1784009-15490012 számú bankszámlájára.
5.2. Főváros tudomásul veszi, hogy a támogatás kizárólag jelen Megállapodás 2.1. pontjában
foglalt Feladat megvalósítására fordítható. A támogatást a Főváros ettől eltérő célra nem
használhatja fel, valamint más személy vagy szervezet részére támogatásként semmilyen
formában nem adhatja tovább. A támogatás céljának megvalósításával összefüggésben a
támogatás összege semmilyen adóhátralék, kamattartozás, illeték, bírság kiegyenlítésére,
valamint lejárt köztartozások teljesítésére nem fordítható. Főváros köteles a támogatás
összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is
figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Kerület megkeresésére
naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek
Főváros kijelenti, hogy:
1.
a jelen Megállapodásban, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek,
2.
60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó,- illeték-, vagy vám, valamint
TB járulék) nincs,
3.
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
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4.
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás,
5.
a támogatáselszámolása keretében benyújtott pénzügyi bizonylatokat, számlákat más
támogató felé elszámolásként nem nyújtja be,
6.
a támogatással kapcsolatos minden megállapodást, bizonylatot és más okiratot tíz évig
megőriz és lehetővé teszi, hogy a Kerület képviselője azokba betekintsen,
7.
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, törvény (továbbiakban: Áht.) 50.
§ (1) bekezdés szerinti követelményeknek,
8.
nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok.
Főváros vállalja, hogy:
1.
a jelen Megállapodással kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeit teljesíti,
2.
a támogatást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) rendelkezéseinek, valamint a jelen megállapodás előírásainak és a meghatározott
célnak megfelelően használja.
Főváros vállalja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítését és kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét, valamint a
kapcsolódó ügyleti, illetve késedelmi kamatot az Áht. és Ávr. rendelkezéseinek megfelelően
visszafizeti a Kerület Raiffeisen Banknál vezetett 12010154-00379543-00100000 számú
számlájára.
Főváros a jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényből (a továbbiakban: Infotv.) fakadó kötelezettségének eleget téve, a Kerület a
jelen Megállapodás közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a
támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi internetes portálján ;
2.
az Infotv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül
üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
3.
kérésre a Kerület a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Infotv. 27. § (3a) bekezdése
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
4.
a Kerület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget téve, bármikor ellenőrizheti a
támogatás felhasználását, a jelen Megállapodás teljesítését, valamint a támogatás
felhasználása
során
keletkezett
további
megállapodásokat;
illetve
jogosult Fővárosszükségtelen zavarása nélkül - helyszíni ellenőrzést tartani;
5.
a Főváros az elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény X. fejezete (Számlázás), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §
(1) és (3) bekezdése, valamint a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.)
NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő, Fővárosi Önkormányzat
nevére szóló számlával köteles eleget tenni.

6

5.4. Felelősség a Feladat megvalósítása során

Főváros a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan
dönt. Felek rögzítik, hogy a Főváros a jelen megállapodásban meghatározott Feladatot a
Vérmező üzemeltetésért felelős, fővárosi tulajdonú BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
útján valósítja meg az erre irányuló, a Főváros és a BKM Zrt. között megkötendő
megállapodás/ok/ban szabályozottak szerint.
A Kerületet a Főváros tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és
jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen a Fővárosnak felróható okból keletkező
többletköltséget teljes egészében a Főváros viseli.

6. SZÁMVITELI, NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK
Főváros köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított
összegekkel
kapcsolatos
műszaki-,
pénzügyi-, jogi-,
közbeszerzési
és egyéb
dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden
tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen.
Főváros vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban bemutatott Feladat megvalósítása
érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról analitikus nyilvántartásokat vezet,
amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés
(könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Kerületrészéről rendelkezésre bocsátott
forrás felhasználását, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó
dokumentumok elkülönített kezeléséről.

7. ELSZÁMOLÁSSAL, BESZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
7.1. Elszámolási és beszámolási kötelezettség
A Főváros tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával
kapcsolatosan beszámolási kötelezettség terheli a 3.2. pontban rögzített határidőre, és
a 7.2. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban.
7.2. Szakmai és pénzügyi beszámoló, tartalmi követelmények
Főváros köteles az átvett forrás felhasználásáról a pénzügyi kifizetések sorrendjében
szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást is tartalmazó beszámolót küldeni a
Kerület részére. A beszámoló a Feladat megvalósulását mutatja be. A pénzügyi beszámoló a
tényleges kifizetés alapján tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert és kifizetett
tételeket.

7.3. A Feladat befejezése, a beszámoló
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A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető
befejezettnek, ha a Főváros azt jelen Megállapodás szerinti határidőig műszakilag
megvalósította, és a Kerület a Főváros által jelen megállapodás szerinti határidőig benyújtott
valamennyi pénzügyi és szakmai beszámolót jóváhagyta.
A Főváros által a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításáról készítendő
beszámolók célja a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatása, a Feladat
megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére,
illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.
A beszámoló a 7.2. pontban foglaltak figyelembevételével az alábbiakat tartalmazza:
(1) rövid leírás a megvalósított Feladat műszaki jellemzőiről,a jelen Megállapodásban
foglalt követelmények teljesüléséről;
(2) a Feladat valamennyi fő elemének teljesítési napja, az esetleges késedelem okának
magyarázatával;
(3) a Feladat végleges költsége, a kezdeti költségvetési tervekhez viszonyítva az
esetleges költségtöbblet bemutatásával
(4) a környezetre hatást gyakorló főbb kérdések leírása.
7.4. A beszámoló ellenőrzése
A Kerület a beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a
Fővárost a beszámoló elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási
igényéről. Amennyiben a Kerület a Fővárost hiánypótlásra hívja fel, azt a Főváros köteles
annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 munkanapos határidővel teljesíteni.
Ha a Főváros a hiánypótlási határidőt neki felróható okból elmulasztja, vagy a hiánypótlást
nem teljesíti, a beszámoló vagy annak hiánypótlással érintett része nem fogadható el, ami
súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR
A Főváros ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb
szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással
rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan,
képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás
megszegésének minősül.
A Főváros- a fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Kerület jogosult
a Feladat megvalósításának teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból
megvalósítani kívánt cél teljesülését ellenőrizni, a Fővárostól az ellenőrzéshez szükséges
adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Fővárosnál a Fővárossal előre egyeztetett
időpontban helyszíni ellenőrzést tartani.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS
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A Főváros súlyos szerződésszegése esetén a Kerület jogosult a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani. Felmondás esetén a Főváros köteles a támogatás
teljes összegét egy összegben - a felmondás kézhezvételétől számított 30, azaz harminc
napon belül - az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamattal növelten visszafizetni a Kerület Raiffeisen Banknál vezetett
12010154-00379543-00100000 számú számlájára.
A Főváros súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
a)
a forrás összegének a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása,
b)
a szerződés teljesítése szempontjából lényeges valótlan adatok, tények, körülmények
közlése,
c)
felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása,
elutasítása, az ellenőrzés akadályozása, a Megállapodás szerinti lényeges tájékoztatási
kötelezettségek megszegése,
d)
a vállalt Feladat megvalósításának indokolatlan megszüntetése,
e)
amennyiben a Feladat megvalósítása a Fővárosnak felróhatóan meghiúsul,
f)
amennyiben a Feladat megvalósítása a 3.2. pontban rögzített határidőt követő 6
hónapos időtartamban nem kezdődik meg
g)
a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
Amennyiben a Főváros nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit,
a 3.2. pontban foglalt tervezett befejezés időpontja előtt a Kerülethez írásban benyújthat a
jelen Megállapodás módosítása iránti kérelmet.
A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Főváros a Kerület
kapcsolattartóját haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

10. TITOK- ÉS ADATVÉDELEM, ADATNYILVÁNOSSÁG
A Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra
vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.
Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a
értelmében a Felek kezelésében lévő és tevékenységükre vonatkozó vagy közfeladatuk
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat törvényen alapuló korlátozás hiányában - bárki jogosult megismerni.
A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből
nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával,
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az
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ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
Felek a jelen Megállapodás megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek személyes
adatai tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679.
számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra figyelemmel kötelesek
eljárni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban:
Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez
kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányában az a
Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi
körében az Érintett eljár. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél
felé kívánja a Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek
munkavállalója, vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett
megkeresését a másik Félnek intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja. A Feleket
együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott határidőben
történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez szükséges információk rendelkezésére
bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.
Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló
egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a
Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az
Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik Féllel
szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy a másik Fél
számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnek a személyes
adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit - haladéktalanul és teljeskörűen - megtéríteni
köteles.
A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket
e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.
11. FELADAT2-VEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Felek jelen megállapodás 2.1.2. pontjában foglaltakkal összhangban kölcsönösen vállalják,
hogy Vérmező Koncepcióterv létrehozásában, annak alapján a Feladat2 végleges
meghatározása
és
megvalósítása
érdekében
folyamatosan
egyeztetnek
és
együttműködnek.
Főváros vállalja, hogy a Vérmezőt érintő koncepcióterv előkészítését haladéktalanul
megkezdi, és társadalmi egyeztetés keretében kidolgozza legkésőbb 2023. július 31-ig, melyet
követően kerülhet sor a Feladat2 tartalmának végleges meghatározására. Felek vállalják,
hogy a Feladat2 pontos tartalmával kapcsolatos döntést legkésőbb 2023. szeptember 31-ig
meghozzák. Kerület vállalja, hogy az előzőekben rögzített határidőig elfogadott, jelen
megállapodást módosító szerződés alapján a Feladat2 végrehajtásához rendelt 140.000 ezer
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Ft-os, azaz száznegyvenmillió forintos forrást a módosított szerződés aláírását követő 30
napon belül a Főváros rendelkezésére bocsátja.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Megállapodás Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a Megállapodást
Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.
A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Ptk. és az egyéb jogszabályi
rendelkezések az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen
Megállapodással kapcsolatosan felmerül.
Felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő,
a Megállapodás teljesítését befolyásoló körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb
lényeges információról kötelesek nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban értesíteni. A
kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a
Megállapodás megszegésének minősül.
Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a
Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül,
illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti
feltételekkel valamely fél számára jelentősen megnehezül, úgy a Felek jogosultak a jelen
Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell
foglalni.
Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi
előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.
Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a
következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:
Név: Gábor Péter
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály
tel.: (36)-1-327-1486
e-mail: gabor.peter@budapest.hu

Kerület részéről:
Név:

telefon:
e-mail:

Kovács Orsolya
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési és
Beruházási Iroda
(36)-1-458-3040
kovacs.orsolya@budavar.hu
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Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban,
szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni. A megküldés akkor
tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint
kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a
címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A
tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával és a fejlesztési céllal
rendelkezésre
bocsátott
források
felhasználásával
összefüggésben
keletkezett
dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megőrzését, kivéve ha
jogszabály ennél hosszabb időt ír elő.
Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok,
információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban
szereplő adatok valódiak és hitelesek.
A Főváros és Kerület a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a Feleket 4
4 eredeti példány illet meg.

Budapest, 2022. ..hónap.....napja

Budapest, 2022. ..hónap .... napja

Karácsony Gergely főpolgármester hatáskörében
eljárva:

Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettes

Váradiné Naszály! Márta
Polgármester
Budapest Főváros I. Kerület Budavári

Budapest Főváros Önkormányzata

Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:
Berente Katalin
gazdasági igazgató

Jogi szignalizáció:

Dátum:

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

Kiss- Bander Marianna
Gazdasági Irodavezető
Kelt: Budapest, 2022.................
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I. számú melléklet
A Feladati, tervezett műszaki tartalma

A Felek a megállapodás 2.1.1. alpontjában támogatott feladatként az alábbi elemeket jelölik
meg:
Ssz
la

1b

1c

2a

2b
3a
3b

4

Feladat
Ceglédi hulladékgyűjtők elbontása
betonrögzítéssel együtt, elszállítása
minősített lerakóhelyre (valamennyi meglévő
35 l-es hulladékgyűjtő elbontása)
3 db-os szelektív hulladékgyűjtő szett
telepítése
(tervezett minőség: legalább Városszépítő
Konstruktív vagy azzal egyenértékű típus 63 1es űrtartalommal)
Hulladékgyűjtő edény telepítése
(tervezett minőség: legalább Városszépítő
Konstruktív vagy azzal egyenértékű típus 63 1es űrtartalommal)
Városligeti típusú padok elbontása
betonrögzítéssel együtt, elszállítása
minősített lerakóhelyre1
Kortárs arculatú pad telepítése
Gyepfelújítás felülvetéssel komposztterítéssel, starterműtrágyával
Biodiverz növényfelület - évelő
virágmagkeverék vetésével és évelő
növények ültetésével, komposzttal történő
talajjavítással
Szitakötő játszótér gumiburkolat felújítás
Mindösszesen

Tervezett
mennyiség

Becsült bruttó költség

110 db

2 329 000 Ft.

25 db
(75 edény)

15 212 000 Ft

25 db
(25 edény)

5 071000 Ft

60 db

1778000 Ft

66 db

11466 000 Ft

4 000 m2

5 816 000 Ft

720 m2

3 254 000 Ft

300 m2

15 074 000 Ft
60 000 000 Ft

1A Városligeti padok közül a Főváros döntése alapján a legjobb állapotúak parktörténeti mementóként a
parkban maradnak, a kerületi önkormányzattal egyeztetett módon.
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II. számú melléklet
A Feladat2. tervezett műszaki tartalma

A Felek a megállapodás 2.1.2. alpontjában megvalósítandó feladatként az alábbi prioritást
jelölik meg:

Ssz
1
2

Feladat
Rekortán
futókör
Parki
közvilágítás
fejlesztése

Becsült bruttó költség
koncepcióterv alapján
pontosítandó
koncepcióterv alapján
pontosítandó

Tartalom
koncepcióterv alapján pontosítandó
koncepcióterv alapján pontosítandó
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122/2022. ÍV. 12.) önkormányzati határozat melléklete
Vállalkozási keretszerződés
szerződés száma:
amely létrejött
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
egyrészről a
Székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Levelezési cím:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám:
15735643-2-41
törzskönyvi azonosító:
735649
államháztartási egyedi azonosító
(ÁHTI):
745202
Bankszámlaszám:
Képviseli:

120101 54 - 00379543 - 00100000
Váradiné Naszályi Márta polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat),
másrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Adószám:
10941362-2-44
Cégjegyzékszám:
01-10-042582
Bankszámlaszám:
10102093-05086903-00000007
Képviseli:
Balog Róbert üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató
Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
- a továbbiakban együttesen Felek - között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Az állampolgárok egészségének megóvása, a megelőzés és a megfelelő higiéniai körülmények
biztosítása érdekében Budapest I. kerülete közterületeinek a szokásos, általában elvárt mértékűnél
magasabb szintű tisztántartását tartja szükségesnek. Mindezt Megrendelő pluszszolgáltatásként, ún,
koncentrált takarítási szolgáltatás igénybevételével kíván megvalósítani.
Budapest Főváros Önkormányzata a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet
2.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosban a köztisztasági feladatokról a Fővárosi
Önkormányzat az általa e feladat ellátásával megbízott gazdasági társasága útján gondoskodik. Az
említett közszolgáltatást ...... szerződés alapján Vállalkozó kizárólagos joggal végzi, melyre tekintettel
Felek jelen keretszerződést kötik.
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen keretszerződés megkötését a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő testületé ..... /2022. (....) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
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U

A keretszerződés tárgya

Jelen keretszerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
szolgáltatások elvégzését jelen szerződés 3. pontjában megjelölt területeken.

az alábbi

1.1. „Faltól-falig" takarítási szolgáltatás
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére egyedi közterület tisztántartási szolgáltatást nyújt az
alábbiakban részletezettek szerint, s azt Megrendelő a jelen keretszerződésben szabályozott feltételek
szerint veszi igénybe.
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére koncentrált takarítási szolgáltatást („faltól-falig történő
takarítás") nyújt a 3. pontban felsorolt helyszíneken és alkalmak szerint. A koncentrált takarítási
szolgáltatás („faltól-falig történő takarítás") az alábbi elemeket tartalmazza:
a.) A gyalogos járófelületek (járdák, lépcsők) magasnyomású gőzborotvás felülettisztítása, szükség
esetén kézi takarítás.
b.) Speciális célgéppel, ún. önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés felszedése, a
megtisztított útfelület mosó-locsolóval felmosása.
c. ) Illegálisan kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről és
építményekről.
d.) Falfirkák (graffiti) eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású gőzborotvás
felülettisztítással.
e.) Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása.
f.) Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése.
2J

A keretszerződés hatálya, teljesítési ideje

Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai
kezelői hozzájárulás, valamint a nem Megrendelő tulajdonában lévő helyszínekre szükséges
tulajdonosi hozzájárulás(ok) rendelkezésre állását követő napon lép hatályba (felfüggesztő feltétel),
melyről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót.
Felekjelen keretszerződést 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időre kötik.

3J

A teljesítés helye

..Faltól-falig" szolgáltatás helyszíne és alkalmak száma
Helyszín
Fő utca (960 m)
Batthyány utca (802 m)
Hunyadi János út (1,04 km)
Attila út (1,16 km)
Logodi utca (1,04 km)
Mészáros utca - Zsolt utca (Győző utca és Hegyalja út között) (951 m)
Úri utca (847 m)
Krisztina körút (Déli pályaudvar - Alagút utca között a Mikó utcáig) (919 m)

Alkalom
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Szabó Ilonka utca (794 m)
Toldy Ferenc utca (1,01 km)
Csónak utca (134 m)
Tigris utca (839 m)
Naphegy utca (859 m)
Lovas út (1,03 km)
Váralja utca (605 m)

1
1
1
1
1
1
1

Felek a teljesítési helyek részletes helyszín rajzát 2. számú mellékletként jelen keretszerződéshez
csatolják.

4J

A teljesítés módja

4.1. A teljesítés általános, valamennyi szolgáltatásra alkalmazandó szabályai
4.1.1. Vállalkozó az 1. pontban részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő által elfogadott
Megrendelés-visszaigazolás alapján végzi. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szolgáltatásra irányuló
igényét Vállalkozó részére írásban jelenti be, az igényelt szolgáltatás tárgya, helyszíne, igényelt
időpontja megjelölésével. A megrendelés mintája (a továbbiakban: Megrendelő adatlap) jelen
keretszerződés 1. számú melléklete. Vállalkozó képviselője a megrendelői igénybejelentést követően a
megrendelést - Megrendelővel való egyeztetést követően - írásban visszaigazolja. Felek rögzítik, hogy
amennyiben a megrendelésben szereplő időpontban a várható időjárás-előrejelzés vagy az érintett
közterületen munkavégzés-, illetve rendezvény miatt a szolgáltatást nem tudja teljesíteni, a későbbi
teljesítés időpontjáról haladéktalanul egyeztetnek.
4.1.2. Felek rögzítik, hogy a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 248/2021
(XII.16.) önk. határozatban foglaltakra tekintettel 2022. augusztus 8. és 2022. augusztus 19. napja
közötti időtartamban jelen keretszerződés alapján munkavégzésre nem kerül sor.
4.1.2. Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni a helyszíneket Vállalkozó részre,
köteles minden ehhez szükséges előkészítő intézkedést megtenni.
4.1.3. Megrendelő együttműködése során fokozott figyelmet köteles fordítani az e pontban foglalt
rendelkezések betartására. Amennyiben Vállalkozó teljesítését a helyszínen parkoló gépjárművek
akadályozzák, Vállalkozó a munkát ez esetben is teljesíti a lehetőségekhez képest, Megrendelő nem
jogosult a teljesítés igazolását ez okból megtagadni.
4.1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat legjobb
tudása és szakmai felkészültsége alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően és határidőben teljesíti.
Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.
4.1.5. Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen
keretszerződés teljesítését, eredményét érdemben érinti, vagy befolyásolja.
4.1.6. Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a jelen keretszerződés tárgyát képező
munkavégzés során a Megrendelőnek vagy harmadik személynek neki felróhatóan okoz.
4.1.7. Vállalkozó a jelen keretszerződésben foglaltakat személyesen, illetve közreműködővel láthatja el.
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4.1.7. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. A közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
4.1.8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.
4.1.9. A szolgáltatás megrendelése és teljesítése a 3. mellékletben (továbbiakban: Árajánlat) csatolt
ütemterv szerint történik.
5J

Vállalkozói díj

5.1.
Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg (a továbbiakban:
Keretösszeg) bruttó 7.700.000,- Ft, azaz Hétmillió- hétszázezer forint. Felek megállapodnak abban,
hogy Megrendelő a Keretösszeg kimerítésére nem köteles, a Keretösszeg folyamatosan, a
megrendelések alapján kerül felhasználásra. A Keretösszeg felhasználása hiányában Vállalkozó külön
díjazásra nem jogosult.

6J

Fizetési feltételek

6.1.
Felek az 1.1. pontokban felsorolt szolgáltatások vonatkozásában az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 58 § (1) bekezdése szerinti határozott idejű, naptári hónapra szóló,
utólagos elszámolásban állapodnak meg.
6.2.
Vállalkozó a teljesítést követően a teljesítésről számlát állít ki. Az elszámolás a tényleges
teljesítés alapján, a teljesítés-igazolás alapján történik, az Árajánlatban megadott díjak alapulvételével.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Megrendelő által igazolt teljesítésről nyújthatja be
Vállalkozó a számláját.
6.3.
A teljesítésigazolás kibocsátására Megrendelő részéről Légárné Gulyás Rita Városüzemeltetési
és Beruházási Iroda irodavezető jogosult.
6.4.

A számla postázási címe a Megrendelő székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6.5.
A kiállított havi számlát Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára a számla kiállításának keltét
követő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni.
6.5. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 6.155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, érvényesíthet Megrendelővel
szemben.
7J

Felek együttműködése, kapcsolattartás, titoktartás

7.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
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1.2.
A Megrendelő által a jelen
kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

keretszerződésre

vonatkozó

kérdésekkel

kapcsolatban

Újszászi Györgyi

Név:
E-mail:
Telefon:

ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
061 458 3000, 0620 353 9336

Név:
E-mail:
Telefon:

dr. Vörös Mária (közterületet érintő ügyekben)
voros.maria@budavar.hu
06202649070

7.3.
A Vállalkozó által a jelen keretszerződésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásra,
valamint kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
E-mail:
Telefon:
7.4.
Felek kapcsolattartóiban történő változás esetén 3 munkanapon belül kötelesek a másik Felet
a 7.2-7.3. pontban feltüntetett kapcsolattartók útján értesíteni, mely nem minősül a keretszerződés
módosításának.
7.5.
Jelen keretszerződés megszüntetésével vagyjogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag
tértivevényes, ajánlott levél formájában történhet.
7.6.
Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést és üzenetet elsődlegesen e-mail útján,
másodlagosan írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) továbbítanak a másik fél
részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.
8J

Titoktartás

8.1. A keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik fél múlt, jelen vagy jövőbeni fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira,
vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a felek bizalmasnak
minősítenek.
8.2. A szerződő felek a bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazokat az
intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a jogellenes hozzáférés, felhasználás, lopás, vagy más
jogosulatlan felhasználás elleni védelmet is.
8.3. Nem jelenti jelen pont megsértését az, ha bármelyik Felet jogszabály vagy bírósági illetve hatósági
határozat kötelezi az információ kiadására.
8.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a keretszerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan
kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
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8.5. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a
hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament
és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR:
General Data Protection Regulation - általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt
előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a keretszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre - ill. bírósági eljárás
kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják.
9J

A keretszerződés megszűnése, megszüntetése

9.1. Jelen keretszerződés megszűnik:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
közös megegyezéssel,
jelen szerződés szerződésszerű teljesítésével, vagy
bármelyik fél felmondásával,
a határozott idő elteltével.
9.2 Jelen keretszerződést bármelyik Fél felmondhatja indokolás nélkül, a másik Félhez intézett, postai
úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) eljuttatott írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idő
figyelembevételével.
9.3 Megrendelő jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó súlyos
szerződésszegést követ el, így különösen, ha ismételt írásbeli figyelmeztetés ellenére a vonatkozó
jogszabályi előírásokat, a jelen szerződés rendelkezéseit, Megrendelő írásbeli utasításait nem tartja be,
és Megrendelő írásbeli felszólítását követően az ott meghatározott határidőben a jogszabályban, a
jelen szerződés rendelkezésében vagy a Megrendelő írásbeli utasításában foglalt kötelezettségeit nem
teljesíti.
10.)

Vis maion akadályközlés

10.1. Avis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem
látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa,
háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények, üzemképességhez kapcsolódó váratlan helyzetek).
10.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a keretszerződés alapján fennálló kötelmeik
teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a
keretszerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre,
ám következményeik - melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését - az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak.
10.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a keretszerződés teljesítésében
akadályozott félnek írásban (e-mail vagy postai úton) tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt
követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként
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felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
10.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet haladéktalanul
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát
jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
10.5. A fentieken túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126. § szakaszának betartásával
tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről.
11.)

Egyéb rendelkezések

11.1. Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat
ellátásának nyelve a magyar nyelv.
11.2. A Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (la) bekezdése alapján kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A
Vállakozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a szerződés
hatályosulása alatt folyamatosan átlátható szervezetnek minősüljön.
11.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021. (VI.14.)
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Megrendelő a www.kozadat.budavar.hu linken
közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket, és az Önkormányzat által a
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Flivatal Jegyzője a Beszerzési Szabályzat
megállapításáról szóló mindenkor hatályos EGYÜTTES UTASÍTÁSA alapján lefolytatott beszerzési
eljárások dokumentumait (ajánlati felhívás, árajánlatok, szerződés, teljesítési igazolások).
11.4. Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.5. Jelen keretszerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.
11.6. Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Megrendelő képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári
jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé.
11.7. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a jelen keretszerződés teljesítése során
felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen
tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik
nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
11.8. Felek jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában
kölcsönösen kizárják jelen keretszerződésből, illetve annak megszegéséből eredően a vezető
tisztségviselőik közvetett és következményes károkért való felelősségét, ide nem értve vezető
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tisztségviselőik szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségét.
Jelen keretszerződés 11 pontból áll, amit Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen 3 példányban írták alá, amikből
1 példány a Vállalkozót és 2 példány a Megrendelőt illet meg.

Mellékletek:
1. melléklet: Megrendelői adatlap minta
2. melléklet: Flelyszínrajz
3. melléklet: Árajánlat
4.
5.
6.

melléklet: Adatkezelési tájékoztató
melléklet: Titoktartási nyilatkozat
melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

7.

melléklet: Teljesítési igazolás

Kelt Budapest, 2022.

Balog Róbert
Flidegné Fehér Krisztina
üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató
gazdasági igazgató
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozó

Váradiné Naszály! Márta
polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Megrendelő

Jogi szignalizáció:

Kelte: Budapest, 2022.

Pénzügyi ellenjegyzés:
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Kelte: Budapest, 2022.

4.

sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között BDV/............-..../2022. számon létrejött szerződés alapján
a vállalkozási szerződés teljesítése, a vállalkozási díj 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.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, anyja neve, címe, telefonszáma,
elektronikus levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
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.
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
7.1.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
A tájékoztatás kéréshez 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
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7.2.

7.3.

7.4.

adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal
módosítsa valamely személyes adatát.
Atörléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a
Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
a személyes adatait a 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. Ajegyző 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,
Postacím: 1530 Budapest, Pf: 5.,
Cím:1055 Budapest, Fáik Miksa utca 9-11
Telefon:+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési Tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest,...........................................

Vállalkozó
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5.

sz. 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.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül 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 a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megbízó gazdálkodását
érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira,
általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk,
emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel
bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ,
amit Megrendelő 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 a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag Megrendelővel 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
a Megrendelő 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.
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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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6.

sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-a szerinti megfelelésről

Alulírott ......................... büntetőjogi felelősségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja
szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt..................................szervezet a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek*:
-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,
- 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.
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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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7.

sz. melléklet

Teljesítési igazolás.........................ikt. számú szerződéshez
Amely szerződés létrejött
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 745202
Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
Adószám: 15735643-2-41
Képviseletében eljár: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban, mint Megrendelő
másrészről
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Cégjegyzékszám: 01 -10-042582
Adószám: 10941362-2-44
Fizetési számlaszáma: 10102093-05086903-00000007
a továbbiakban, mint Vállalkozó
között jött létre.
1. / Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelésben vállalt feladatot elvégezte, a szerződésben
meghatározott teljesítési jelentést és a vállalt munkát és az ahhoz tartozó dokumentációt leadta a
teljesítésigazolónak.
2. / Megrendelő jelen teljesítésigazolás aláírásával egyidejűleg elfogadja Vállalkozó által elvégzett
munkát és annak teljesítését.
3. / Megrendelő elismeri, hogy a megrendelés szerint megállapított díj Vállalkozó részére történő
kiegyenlítésének (átutalásának) nincs akadálya, így annak kifizetését kéri.
4. /A díj összege:............................
5. / Jelen teljesítésigazolás 2 példányban készült, amelynek átvételét
aláírással egyidejűleg elismer.
Kelt: Budapest, 2022 ................. „

Megrendelő és Vállalkozó az

"

Vállalkozó
teljesítésigazoló
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1. sz. melléklet
Megrendelői adatlap minta
Közterületi faltól falig takarítás szolgáltatás
Szolgáltató

BKM Nonprofit Zrt.

Szolgáltatás megnevezése

Faltól-falig takarítás

Szolgáltatás nettó egységára
Fizetési mód

szerződés szerint
banki átutalás, a számla keltétől számított 30
napon belül

Megrendelő adatai
Cégnév
Székhely
Számlázási cím
Adószám
Cégjegyzékszám
Bankszámlaszám
Kapcsolattartó név
Kapcsolattartó telefonszám
Kapcsolattartó e-mail cím
Megrendelt szolgáltatás
mennyisége*, időpontja
♦amennyiben előzetesen meg
tudja határozni
Szolgáltatási terület (utca, park,
stb.) megnevezése
Jelen megrendelés aláírásával/megküldésével elfogadom és megrendelem a BKM Nonprofit Zrt.
által a faltól-falig mosás szolgáltatásra adott ajánlatában meghatározott feltételeket.

Kelt:............................
aláírás

2. sz. melléklet
1.
-

Fő utca
egyirányú utca
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák minimum 20 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 210

2.
-

Batthyány - Hattyú utca
egyirányú utca
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 20 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 220
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3. Toldy Ferenc - Donáti utca (ez a csónak)
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 16 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 210
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BKK útvonal (16-os busz)
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 16 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 160
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5. Logodi utca
egyirányú utca a Mátray és a Tábor utca között
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 16 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 300

T
Toldy Ferenc Gimnáziu
Bécsi kapu tér
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6. Attila út
BKK útvonal
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 22 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 400
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7. Tigris - Naphegy utca
egyirányú utca a Naphegy és az Ág utca között
parkolás az utca mindkét oldalán
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 18 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 180
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parkolás az utca mindkét oldalán, kivétel a Mészáros utca, ott csak bal oldalon lehet megállni
kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 20 db
parkoló helyek száma megközelítőleg: 230

& Ferrate T

or0-------’—9,
1.03 (t
Bécsi kapu ^
Toidy Ferer
Bécsi kapu lei
HadtöfteneSi Múzeum

Kotíer GaSens &
Fine Art Deafers
Maria Magdotna Toron

Hess
András iér

Sziklakomat
Atombunker Muzeum

Lovas út

Bécsi kapu
Toldy ferenc Gimnázium

Hadtörténél! Muzeum

Bécsi kapu lét
Koiler Gsiéna &
Fine Art Dealers

Ina T orony

Hess
András tér

Halaszbastya
BGSZC Hunfalvy János
Két Tanítási Nyelvű...

Vérmezó

Szabó Imre Hair
& Beauty Bud

B
Úri utca

Távolságmérés

Budapesi I Keru'eti Petőfi
Sándor Gimnázium

Szent Gellén
Katolikus Altalanos

Horvath Kelt

_ BAv Aukoiosh»z

Y e* ZátPdWW Zi'

T eben An Mos

Bethlen Gabor
Alapkezelő Zrt

Q

Pontosvessző Kkt

fiudapesli Kereskedelmi
es Iparkamara

Dózsa
György tei

MTI Magyar lawrati
Iroda Nonpiofit Zit
Naphegy Optika

^

Tabáni Tenisz Ce
Human Audio Kft

Príma - Naphegy
csemege

Arzén kft Q

Budavan\
Onkormányzjl Sporl

11: n* B .l'. d
BudaBeat Recording
and Mastering Studio
SeilrídgeProriiir'linnr: Kil
V

Naphegy utca

Tavotságmérés

Villám M

SZlklzkoitraz
Aiombürsker Múzeum
Vérmezó

The Houi

Parkolóház Budapest

- 80E Parking

Szabó Imre Hair

CMC s íit Klinika (J)

£

Szilágyi Erzsébet Q

Krisztina kit (Déli pályaudvar Alagút utca között két oldalt a Mikó utcáig)

L '

Rumini Játszótér

it ut

U

B

OTP Bar

Rise Rp^toVitJ!!!

Európa üget

& Terrace

Q

M.itrl-rii/,.1 m,

▼

9

Anjou bástya
^
Bécsi kapu
já*

Babits Mihály sétány

9

Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára)T

ti Múzeum

9
Toldy Ferenc Gímr

Bécsi kapu léi

Wmuzeurr
V taukktMP

Első bastya ^

B

9

9

B

Erdélyi bástya

9

Kapisztrán tét

Budapesti Egyetemi ö
Katolikus Gimnázium ▼

\%
k’?>

Pierrot (..r11- 6 Restaurarit
^ Mária Magdolna Toiony t
:

*

fe-nweíileg íw*a

A Jmii
iinutes ■ ale T>,

A!k

f (

Koller Galéria &
Fine Art Dealers

MúvMnli SMMuwli
Németország
Nagykövetsége

*s »*sérok Ilítef

Telefonra Múzeum

. Hess
. . ..
András tér

láz

Máisfeld Peter Mem

biarirncK
, KlW

Q Vér barlangi séták
▼ (Budai Várbarlang)

tá
I í-r-

^
tin# Csemege

Szabó Ilonka utca

Mars Mission Game

Szemháromság tér
Q

Halászbástya
twnyas erődé*
Mil** a városra

LJSLJ
Budavárt Palota
Oroszlános udvar ^

■.

Budapesti
Történeti Muzeum

Alrr^neiMeg zarva

Várkert Bazar
Dózsa
György tér

Tabáni Tenisz Center^

Usznyat Utca
Altalanos Iskola

(

Q Fairy Tai

y ▼ Museum
Budavári
önkormányzat Sporty,

Váralja utca

•Budapesti Alexandi
" v'»t Katalin tempi

3. sz. melléklet

m'M BUDAPESTI
<3? 1?% KÖZMÜVEK

BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1509 Budapest, Pf, 9
TEL.: +36 20 224 8619
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: ertekesites<Sjfkf.hu__
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ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY
IKTATÓSZÁM:

TÁRGY:

BKM044/7460-3/2022

Indikatív árajánlat kerületi általános
köztisztaság-javító programra

CÍMZETT: Budavári Önkormányzat
Újszászi Györgyi részére

ÜGYINTÉZŐ: Váczi Péter

E-MAIL: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu

Tisztelt Újszászi Györgyi Úrhölgy!

Hivatkozással árajánlatkérő levelükre Társaságunk az alábbi ajánlatot adja „kerületi általános,
köztisztaság-javító programra" tárgyú - nem közszolgáltatás keretén belül történő - szolgáltatásra vonatkozóan.

FALTÓL-FALIG TAKARÍTÁS
A BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatása a kerületi önkormányzatok részére a „faltól-falíg” takarítás. Ezen program
keretében a kerületi önkormányzat által kijelölésre kerülő 800-1000 méter hosszúságú útszakaszon a következő
munkálatok kerülnek elvégzésre:
-

magasnyomású mosóberendezéssel a járda letisztításra kerül

-

speciális célgéppel, ún. önfelszedővel felporszívózzuk a járdáról az úttestre kerülő szennyeződést,

-

a megtisztított útfelületet speciális célgéppel, ún. mosó-locsolóval felmossuk,

-

kiürítésre kerülnek az utcán elhelyezett zöld színű közterületi hulladékgyűjtő edények,

-

tiszta és fertőtlenített hulladékgyűjtő edények kerülnek visszahelyezésre.

A „faltól-falig" takarítás során a cél az, hogy a lehető legalaposabb módon kerüljön kitakarításra a kerületi
önkormányzat által kijelölt Fővárosi Önkormányzat által fenntartott utca vagy útszakasz. Ezen munkálatok
megközelítőleg 5-6 órát vesznek igénybe. A faltól-falig takarítás túlmutat a BKM Nonprofit Zrt-n, tekintettel arra,
hogy bevonásra kerülnek az önkormányzati és a főváros más közszolgáltató szervei.
A bejárást követően, de még a munkálatok megkezdését megelőzően 48 órával a Fővárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatósága és a kerületi közterület-felügyelet kordonnal elkeríti a kijelölt területet, elhelyezi az adott
útszakaszra a megállást tiltó ideiglenes közlekedési táblákat, hogy az utca, útszakasz várakozó gépjárművektől
mentes legyen, tekintettel arra, hogy a „faltól-falig” takarítás sikerének alapfeltétele az üres utca. Ezzel
párhuzamosan az önkormányzat értesíti az utcában élőket is.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a járdatakarítás az ingatlan tulajdonosának/használójának, illetve a
társasháznak a feladata. Azonban a vállalkozási szerződés keretében a BKM Nonprofit Zrt. elvégzi ezen területek
takarítását is.

OLDALSZÁM

BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1509 Budapest, Pf. 9
TEL.: +36 20 224 8619
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: ertekesites@fkf.hu_

o®o@©e

ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY

MUNKATERÜLET
FŐ UTCA (960 m)
BATTHYÁNY UTCA (802 m)
HUNYADI JÁNOS ÚT (1,04 km)
ATTILA ÚT (1,16 km)
LOGODI UTCA (1,04 km)
MÉSZÁROS U. - ZSOLT U. - ALADÁR U. HÁZAK ELŐTTI RÉSZE (951 m)
ÚRI UTCA (847 m)
KRISZTINA KÖRÚT (DÉLI PU. - ALAGÚT U. KÖZÖTT KÉT OLDALT A MIKÓ UTCÁIG) (919 m)
SZABÓ ILONKA UTCA (794 m)
TOLDY FERENC UTCA (1,01 km)
CSÓNAK UTCA (134 m)
TIGRIS UTCA (839 m)
NAPHEGY UTCA (859 m)
LOVAS ÚT (1,03 km)
VÁRALJA UTCA (605 m)
Munkafolyamat

Egységár

Vadplakát eltávolítása

Összesen
szükségszerint

Magasnyomású gőzborotvás felülettisztítás

29.440,- Ft + ÁFA/ üzemóra

Kézi takarítás

3.190,- Ft + ÁFA / munkaóra

1.339.800,-Ft + ÁFA

Önfelszedős seprés:

37.370.-Ft + ÁFA/üzemóra

1.121.100,-Ft* ÁFA

Gépi locsolás/mosás:

37.370,- Ft + ÁFA / üzemóra

1.121.100,-Ft + ÁFA

Hulladékgyűjtő edények cseréje:

Mindösszesen:

2.472.960,-Ft + ÁFA

szükség szerint

6.054.960,- Ft + AFÁ|

A fenti egységárak 2022. május 15. - 2022. szeptember 30. közötti időpontokra érvényesek. Az „Összesen”
oszlopban adott értékek becsült mennyiségek alapján készültek, irányadóak, nem a tényleges mennyiség pontos
ismeretében meghatározott összegek.

A Fővárosi fenntartású munkaterületek esetében a vadplakát eltávolítása, az önfelszedő seprés, a gépi
locsolás/mosás, illetve fenntartástól függetlenül a hulladékgyűjtő edények cseréje díjmentes, a
48/1994.(VI 11.1.) Főv. Kgy. rendelet alapján.
Fenti becsült érték keretösszeg, ezen belül történik a kijelölt terület méretének és szennyezettségének
függvényében helyszínenként a kézi takarítók számának, illetve az üzemóra/km ráfordítás mértékének, és
költségének meghatározása. Kérjük, hogy helyszínenként a szolgáltatás igénybevételét lehetőség szerint a
munkavégzés időpontja előtt két héttel szíveskedjenek előre jelezni.

A számlázás alapját a helyszínen kiállított és a Megrendelő (vagy annak képviselője) által igazolt
szállítólevelek, teljesítési igazolások képezik.
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BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1509 Budapest, Pf. 9
TEL.: +36 20 224 8619
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL:_ertekesites@fkf.hu__

Ö&QGQG

ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY

Amennyiben az árajánlatunkat elfogadják, úgy az elfogadásról szóló dokumentumot cégszerű aláírással
ellátva, elektronikus vagy postai úton legyenek szívesek visszaküldeni Társaságunk részére, mely az
ajánlatunk elfogadásának egyben a szolgáltatás megrendelésének minősül.
Részvénytársaságunk továbbra is készséggel áll az Önök rendelkezésére!

Tisztelettel:

pénzügyi, üzleti kontrolling osztályvezető
BKM Nonprofit Zrt.

Budapest. 2022. 05. 05.
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125/2022. (V. 12.) önkormányzati határozat melléklete

BUDAVÁR!
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
BDV/11701-2/2022
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen üzemeltetési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító: 735649; székhely: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.; statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01; adószám: 15735643-2-41; képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),
másrészt a
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.,
cégjegyzékszám: 01-10-043037; statisztikai számjel: 12154481-4931-114-01; adószám: 12154481-4
44; csoport azonosító szám: 17781372-5-44; képviseli: Buzinkay Tamás Béla igazgató és Nemecz Gábor
Zoltán beruházási és műszaki fejlesztési főosztályvezető), mint üzemeltető (a továbbiakban:
Üzemeltető)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.
1.1,

Előzmény:
A Tulajdonos mint beruházó az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program KÖZOP-5.5.009-11-2011-0027 azonosító számú „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" tárgyú
kiemelt projekt keretében a Friedrich Born rakparton 2014. évben a Duna 1646,550 fkm jobb
parti szelvényében az 1/27. számú raszterben a nagyhajók fogadására alkalmas közforgalmú
úszóműves kikötőt létesített (a továbbiakban: Beruházás) Várkert Bazár néven (a továbbiakban:
Kikötő).

1.2.

A Kikötő üzemeltetésére a Tulajdonos a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; cégjegyzékszám:
01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; a továbbiakban: BKK Zrt.) és az Üzemeltetővel 0166/200-1/2014. szám alatt - üzemeltetési megállapodást kötött 2014. augusztus 28. napján
(a továbbiakban: Korábbi Megállapodás). A Korábbi Megállapodás szerint annak hatálya alatt a
Kikötőt a Korábbi Megállapodás megkötésekor hatályban volt közszolgálati szerződésre
tekintettel a BKK Zrt. és a BKV Zrt. hajójáratai használták.
A Korábbi Megállapodás 3.1. pontja szerint a felek a Korábbi Megállapodást a Kikötő -

későbbiekben

meghatározandó

új tulajdonos részére történő - tulajdonba

adásának

időpontjáig terjedő határozott időre, de legfeljebb az akkor hatályban volt közszolgáltatási
szerződés megszűnéséig terjedő időre kötötték. Az akkor hatályos közszolgáltatási szerződés
2020. december 31. napján szűnt meg.
Felek a Korábbi Megállapodás 3.5. pontjában megállapodtak egymással abban is, hogy a Kikötő
Üzemeltető részére történő későbbi tulajdonba adása érdekében a tulajdonba adás feltételei
biztosítása tekintetében együttműködnek egymással. Felek jelen Megállapodással megerősítik
ezen szándékukat.
A Korábbi Megállapodásnak megfelelően az Üzemeltető az üzemben tartási feladatokat
(különösen úszóműrendszer után-állítása, uszadékmentesítése, karbantartása, javítása, parti és
vízilétesítmények takarítása, valamint a mederhasználati és hatósági díjak megfizetése)
maradéktalanul teljesítette. Tulajdonos elismeri, hogy a Korábbi Megállapodás megszűnését
követően, a Tulajdonos tájékoztatása mellett Üzemeltető saját költségén, teljeskörűen elvégezte
a Kikötő karbantartási, takarítási munkálatait, az uszadékmentesítést és a kötélzet utánállítást.
1.3.

Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás megkötésére a Korábbi Megállapodás lejáratára, a Kikötő
fenntartásának

és

üzemeltetésének

további

biztosítása,

valamint

a

hajózási,

mint

tömegközlekedési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása miatt van szükség,
ezért Tulajdonos felkéri a Kikötőt korábban is üzemeltető Üzemeltetőt a Kikötő üzemeltetési
feladatainak 2.1. pont szerinti időszakig tartó ellátására.
2.

Megállapodás tárgya:

2.1

Felek megállapodnak, hogy Tulajdonos a jelen Megállapodással a kizárólagos tulajdonát képező,
1.1. pontban meghatározott Kikötő és a jelen Megállapodás 2.4. pontjában rögzített kikötő
tartozékok és -alkotórészek üzemeltetését Üzemeltető részére átadja a jelen Megállapodás
lejáratáig, azaz 2027. december 31. napjáig. Üzemeltető vállalja a tárgyi Kikötő üzemeltetéséhez
szükséges

érvényes

megállapodás,

mederhasználatról

valamint

BFKFI

Országos

szóló

bérleti

Közúti

és

megállapodás,

Flajózási

Fiatóság

parthasználati
engedélyeinek,

határozatának beszerzését, megújítását, valamint az úszóműrendszer rögzítő köteleinek utánállítását, uszadékmentesítését, karbantartását, javítását, parti és vízilétesítmények takarítását,
úszómű parti szemléjének elvégzését.
2.2.

A kikötő üzemeltetési feladatainak ellátása mellett az Üzemeltető vállalja, hogy a közszolgáltatási
céllal

üzemeltetett

BKK-BKV

hajójáratokat

a

kikötőt

menetrend

szerinti

használó

hajóközlekedésbe illeszti.
2.3.

Flasznosításjoga: Az üzemeltetés költségeinek bizonyos fokú ellentételezése érdekében a Kikötő
kereskedelmi hasznosítása a

hajók kikötéseire jelen Megállapodás lejáratáig kizárólag

Üzemeltető hatásköre, úgy, mint az ebből adódó bevételek, díjak beszedése, és az
értékesítés/kikötési igények/megrendelések kezelése is az ő hatásköre. Ezen Üzemeltető általi
kizárólagos hasznosításhoz Tulajdonos jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul, és
vállalja, hogy a hozzá közvetlenül érkező megkereséseket (kikötés; egyéb, harmadik személy
részéről a hasznosítás körében érkezett igény) haladéktalanul továbbítja az Üzemeltető részére.

2.4.

Az üzemeltetési feladatok többek között: a Kikötő üzemben tartásához szükséges határozat
beszerzése és az úszómű üzemképességének biztosítása a BFKH Országos Közúti és Hajózási
Hatóság hivatalától, parthasználati megállapodás megkötése a Fővárosi Önkormányzattal, és
mederhasználati bérleti szerződés beszerzése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól. Az
úszómű üzemképességének biztosítására Üzemeltető elvégzi az időközi üzemképességi
szemléket és a hozzátartozó felkészítéseket, elvégzi az úszómű következő partra vont
állapotában történő szemléjét (2024-ben) és a hozzá kapcsolódó felkészítést. Üzemeltető
továbbá karbantartja a Kikötőt, (festés, javítás állagmegóvás) uszadékmentesítést és kötélzet
utánállítást és takarítást végez. A Kikötő parti berendezésein, úgy, mint utasváró, kerékpártároló,
növény dézsák, parti bakok tisztán tartásáról és karbantartásáról gondoskodik, elvégzi a Kikötő
szemetes edényeinek rendszeres ürítését.

2.5.

A tárgyi úszóműves Kikötő (a Duna 1646,550 fkm jobb parti szelvényében az I/27. számú
raszterben) tartozékai és alkotórészei, melyek Üzemeltető üzemeltetésébe kerülnek az alábbiak:
•

tartozékok: vízi létesítmények 1 db úszómű (lajstromszám: U-10967), 1 db 22 m hosszú 2 m
széles bejáróhíd, 2 db illesztett támrúd, 2 db függesztett parti támrúd tartó, 1 db hídfészek,
telepített, acélsodrony kötélzet, valamint

•

alkotórészek: parti létesítmények, úgymint kikötőbakok, utasváró pavilon, kerékpártárolók,
növénydézsák, térvilágítás, térfigyelő kamera, térburkolat, korlátok.

2.6.

A Tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy nincs olyan harmadik személy, amely vagy aki a
jelen Megállapodás tárgyát képező Kikötő, Kikötő-tartozékok és -alkotórészek vonatkozásában
bármilyen használati jogcímmel vagy egyéb joggal rendelkezne, mely a jelen Megállapodás
szerinti üzemeltetést akadályozná, korlátozná vagy kizárná. Továbbá kijelenti és szavatol a Kikötő,
a Kikötő-tartozékok és -alkotórészek per-, teher- és igénymentességéért, valamint azért, hogy
azok használatának és hasznosításának üzemeltetésének nincs akadálya.
A Tulajdonos a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a jelen
Megállapodás szerinti Kikötő, valamint Kikötő-tartozékok és -alkotórészek üzemeltetésre
átadásának és hasznosításának - különösen a Beruházáshoz kapcsolódó (támogatási)
szerződés(ek) rendelkezéseire tekintettel - akadálya nincs.

2.7.

Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető a Kikötő, valamint Kikötő-tartozékok és alkotórészek üzemeltetését a Korábbi Megállapodás hatálya alatt tapasztaltak szerinti megfelelő
tapasztalattal, az üzemeltetéshez és a Kikötőben történő munkavégzéshez szükséges érvényes
hatósági engedélyekkel, és szaktudással (pl. hajózási engedély, hajóvezetői és matróz
képesítések, illetve képesített hegesztők, egyéb szervíztechnikusi képesítések) végzi el.
Jelen Megállapodás Felek általi aláírásával Tulajdonos kifejezetten hozzájárul, hogy a Kikötő
üzemeltetéséhez

szükséges

raszter

(1/27)

part-

és

meder

használatát

biztosító

megállapodásokat Üzemeltető saját nevében ismételten megújíthassa, és eljárhat a BFKH
Országos Közúti és Hajózási Hatóságnál, mint a Kikötő üzembentartója. Üzemeltető vállalja a
szükséges szerződések megújítását. Tulajdonos kifejezetten hozzájárul, hogy BKV Zrt.
megköthesse a Kikötő üzemeltetéséhez szükséges szerződéseket, beszerezze a szükséges

engedélyeket, továbbá minden meghatalmazást, illetve tulajdonosi engedélyt meg- és átad
ehhez az Üzemeltető részére az Üzemeltető által kért határidőben.
2.8.

Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos és Üzemeltető a Kikötő későbbi átalakításában,
bővítésében és a Kikötőt alkotó raszter melletti parti területeken úszóműves személyhajó kikötő
létesítésben együttműködnek.

2.9.

Felek kijelentik, hogy a Kikötővel kapcsolatos esetleges balesetek és dologi károk esetében
vizsgálandó, hogy a baleset és az Üzemeltető által üzemeltetésre átvett eszköz meghibásodása
és/vagy sérülése az Üzemeltetőnek felróható ok miatt következett be és amennyiben neki
felróható okból következett be, a felelősség az Üzemeltetőt terheli.

3.

Titok- és adatvédelem, adatnyilvánosság:

3.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi üzleti titoknak minősülő tény, tájékoztatás,
egyéb adat, azokból készült összeállítás, valamint védett ismeret (know-how) tekintetében az
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint arra figyelemmel járnak el, hogy Felek helyi önkormányzati közfeladatot
ellátó

szervként

ebben

a

körben

is

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.
3.2.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a
értelmében a Felek kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat - törvényen
alapuló korlátozás hiányában - bárki jogosult megismerni.

3.3.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből
nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés,
illetve

az

európai

uniós

támogatás

felhasználásával,

költségvetést

érintő juttatással,

kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
3.4.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a
védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

3.5.

Az Üttv. 1. § alapján a Fél köteles gondoskodni arról, hogy a másik Fél rendelkezésére álljanak az
Info tv. alapján a fentiekből eredő kötelezettségei jogszerű teljesítéséhez szükséges információk.

3.6.

Felek az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének
(a továbbiakban: Rendelet) értelmében a jelen Megállapodás megkötésében és teljesítésében
részt vevő személyek személyes adatai tekintetében megvalósuló adatkezelésről a következők
szerint rendelkeznek.

3.7.

Tulajdonos

kijelenti,

hogy

az

Üzemeltető

honlapján

(https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelesroLegyeb_szerzodesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint a Felek
adatkezelésére vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglaltakat az annak megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal
kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
3.8.

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az Tulajdonos általi személyes adatkezelésére
vonatkozó, az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott, az előző pontban kifejtettek szerinti
információk ismertetése tekintetében az ott meghatározottak szerint jár el.

3.9.

Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: Érintett),
a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez kérelemmel fordul,
annak teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányában az a Fél köteles eljárni,
akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a Rendelet III.
fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója, vagy akinek érdek-és
tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a másik Félnek intézkedés céljából
haladéktalanul továbbítja.
A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott
határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez a szükséges információk
rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.

3.10. Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló
egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a Felet,
aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az Érintett,
illetve harmadik személy (pl,: bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az
esetben, amennyiben az Érintett az adatkezelésre tekintettel nem a jogellenesen eljáró, hanem
a másik Féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl.: kártérítés), vagy harmadik személy a
másik Fél számára ír elő kötelezést (pl.: bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnek a
személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit - haladéktalanul és teljeskörűen megtéríteni köteles.
3.11

A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket e
tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

3.12. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a Tulajdonost a Rendelet 4. cikk 8. pontja szerinti
adatfeldolgozóként nem veszi igénybe.
3.13. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében foglaltak alapján,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló
16/2021.

(VI.14.)

önkormányzati

www.kozadat.budavar.hu

linken

rendeletében

közzéteszi

az

foglaltak

alapján

Önkormányzat által

a

Tulajdonos

kötött

a

polgári jogi

szerződéseket.
3.14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (la) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nyvt.) 3. § (1)
bekezdése alapján az Üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül az Nyvt.
3. § (1) bekezdés szerint. Az Üzemeltető - ha az üzleti titokvédelméről szóló 2018. évi LIV. törvény
másképpen nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Tulajdonos gazdasági
tevékenységével kapcsolatos üzleti titkot, valamint ezen felül minden olyan adatot, tényt illetően,
amelyről a jelen Megállapodás szerinti feladat teljesítése során szerzett tudomást.
4.

Értesítések:

4.1

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás által megkívánt minden írásbeli
értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott,
tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 5.
(ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés
azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem
vette át, vagy az átvételt megtagadta.

4.2.

A

Felek

rögzítik,

hogy

kölcsönös

együttműködésükkel

összefüggő

bármely

lényeges

információról haladéktalanul írásban (levélben, illetve e-mailben), visszaigazolható módon
(postai úton történő kézbesítés esetében feladó vevénnyel és tértivevénnyel; személyes
kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását
és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
4.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás kapcsolattartóit a 2. számú
mellékletben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók változásáról írásban
értesítik egymást, mely nem minősül a Megállapodás módosításának.

5.

Viták rendezése:

5.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján felmerülő vitákat elsődlegesen
egyeztetés útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai
szerint járnak el.

6.

A Megállapodás hatálya:

6.1.

Jelen Megállapodás a Felek általi aláírása napján lép hatályba és azt a Felek 2027. december 31.
napjáig terjedő határozott időre kötik. Jelen Megállapodás lejáratát követően automatikusan 5
évvel meghosszabbodik, amennyiben a Felek bármelyike eltérő tartalmú írásos nyilatkozatot
nem tesz a lejáratot megelőző 30. napig.

6.2.

Felek a jelen Megállapodást jogosultak 90 napos felmondási idővel rendes felmondás útján
megszüntetni.

6.3.

A jelen Megállapodást bármelyik Fél jogosult írásban azonnali hatályú felmondással felmondani
akkor, ha a másik Fél a jelen Megállapodás valamely lényeges feltételét súlyosan és/vagy
ismételten megszegi.

6.4.

Amennyiben Tulajdonos jelen Megállapodást a 6.1. pont szerinti 5 éves határozott idő lejárata
előtt, illetve a mindenkori parti szemlét követő 3 éven belül rendes felmondással felmondja, vagy
a Megállapodás súlyos és/vagy ismételt megszegésével olyan helyzetet teremt, hogy annak
jogkövetkezményéből adódóan a Megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, akkor Tulajdonos
köteles a Megállapodás 6.1. pontja szerinti megszűnéséig időarányosan megfizetni Üzemeltető
részére azokat az igazolt költségeket, amelyeket BKV Zrt. a Kikötő üzemeltethetősége érdekében
a Megállapodás megszűnéséig már megfizetett vagy meg kell fizessen az illetékes hatóságoknak,
így többek közt a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, illetve a Fővárosi Önkormányzat
részére (pl. part- és mederhasználati díjak, illetve az úszómű hatósági parti szemléjének céljából
felmerült hatósági- és felújítási költségek).

6.5.

Amennyiben az Üzemeltető súlyos és/vagy ismételt megszegésével olyan helyzetet teremt, hogy
a Megállapodás felmondására ennek következtében kerül sor a Tulajdonos által, úgy a 6.4. pont
szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.

7.

Egyéb rendelkezések:

7.1.

Felek a Kikötő, valamint tartozékainak és alkotórészeinek átadásáról szemle keretében átadás
átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a Felek általi aláírás után jelen Megállapodás
elválaszthatatlan

mellékletét

képezi.

A jegyzőkönyv aláírására

a

2.

sz.

mellékletben

meghatározott kapcsolattartók jogosultak.
7.2.

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, úgy ez a tény a Megállapodás
egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül
a Felek a Megállapodást nem kötötték volna meg. Ebben az esetben a Felek kötelesek az
érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel
az

érvénytelen

rendelkezés szellemének, gazdasági

célkitűzésének és tartalmának. A

Megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
7.3.

Jelen Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi, lényeges feltételét. A
Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás
(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt

tettek vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti
teljességi záradéknak minősül.
7.4.

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók

7.5.

A jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.

számú melléklet:

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

2.

számú melléklet:

Kapcsolattartók

3.

számú melléklet:

Átláthatósági nyilatkozat

4.

számú melléklet:

Adatvédelmi nyilatkozat

5.

számú melléklet:

Titoktartási nyilatkozat

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás, közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írták alá, melyből 2 (kettő) példány a
Tulajdonost, 2 (kettő) példány pedig az Üzemeltetőt illeti meg.
Budapest, 2022................. napja

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

Váradiné Naszályi Márta

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Tulajdonos
Jogi szignalizáció:
dr. Németh Mónika
jegyző
Budapest, 2022.

napja

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Iroda
Költségvetési Csoport vezetője
Budapest, 2022.

napja

Üzemeltető

2. számú melléklet

Kapcsolattartók

Kapcsolattartók
1.1.

Üzemeltető részéről a jelen Megállapodás vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt
személy:
Név: Oravecz Gábor
Cím: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Tel.: +36 20 9553-782
E-mail: oraveczg@bkv.hu

1.2.

A Tulajdonos részéről a jelen Megállapodás vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt
személy:
Név: Holló Marianna
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Télefon: +36 1 458-3071
E-mail: hollo_m@budavar.hu

3. számú 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 (1 a) 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

4. számú 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: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés 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: hivatalf5ibudavar.hu:
telefon: (+36) 1 -458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni Viola, e-mail: adatvedelemiabudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, telefonszám, email cím
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
4 tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez 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.
Z 4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelemíabudavar.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,
Postacím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalatOnaih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022
cégszerű aláírás

5. számú melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott Budapest Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest,
u.
15.,
adószám:
12154481-4-44,
cégjegyzékszám:
01-10-043037
Akácfa
képviseli:.................................... ), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával
kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Tulajdonos időkorlátozás nélkül 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 a Tulajdonos tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső szellemi alkotás, ötletek,
valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Tulajdonosnak nyújtott szolgáltatás
kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Tulajdonos gazdálkodásra
vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat
és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amitTulajdonos üzleti titoknak minősít, vagyjogosan
annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a megállapodásban / 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 a Tulajdonossal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Tulajdonossal 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
a Tulajdonos 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.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

126/2022. (V. 12.) önkormányzati határozat melléklete

Nyilvántartási szám: BDV/

-

/2022.

Együttműködési keretszerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest,
Szőlő utca 38.; adószám: 12165814-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043152, képviseli: Borosné Szűts
Ildikó vezérigazgató, a továbbiakban: BGyH),

másrészről

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1„
törzskönyvi azonosító: 735649, adószám:

15735643-2-41, képviseli: Váradiné Naszályi Márta

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. Preambulum

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az idősek
aktivitásának és egészségének megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodás biztosítását. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontja
alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

II. Az együttműködés célja

Jelen együttműködés célja az I. kerületi 65. év feletti lakosság életkörülményeinek és egészségi
állapotának javítása a II. kerületben lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda által kínált szolgáltatások
igénybevételével, az Önkormányzat és az BGyH között fennálló együttműködés erősítése, kiszélesítése
a preambulumban foglaltak szem előtt tartásával.

III. Az együttműködés tárgya

1. ) A BGyH biztosítja a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankéi Leó út 25-29., a
továbbiakban: Uszoda) kedvezményes használatát bruttó 1.000,- Ft, azaz ezer forint összegű belépődíj
megfizetése ellenében, minden héten, a csütörtöki napon az I. kerületi 65. év feletti nyugdíjas lakosok
(a továbbiakban: Igényjogosultak) részére az Uszoda mindenkori nyitvatartási idejében, Az Uszoda
műszaki okból, továbbá állami, önkormányzati vagy hatósági döntés vagy bármilyen vis maior helyzet
folytán történő zárva tartása esetén - amely okból kifolyólag az Uszoda használata nem lehetséges - a
Felek egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

2. ) Az Uszoda kedvezményes használata az uszoda pénztárában a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi
lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya) egyidejű
bemutatásával, valamint a BGyH által rendszeresített beléptetési nyilvántartólap aláírása mellett
történhet.

3. ) Jelen keretszerződés az Igényjogosultak részére a 111.1. pontban foglaltakon túl további
kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

4. ) A Felek a jelen szerződés alapján történt belépések számával kötelesek havonta utólag egymással
elszámolni. A BGyH a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kimutatást készít a nyugdíjas igazolvány
és az I. kerületi lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatásával történt belépések számáról heti
bontásban, amelyet elektronikus úton megküld az Önkormányzat jelen szerződésben megadott
kapcsolattartója részére. Az Önkormányzat a kimutatással kapcsolatos észrevételeit 5 munkanapon
belül jelezheti a BGyH jelen szerződésben megadott kapcsolattartója felé. Amennyiben az
Önkormányzat a kimutatás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy az abban foglaltakat elfogadja. Amennyiben a Felek részéről a BGyH által készített
kimutatás elfogadásra került, az Önkormányzat 5 munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki és
megküldi a BGyH részére. Az Önkormányzat részéről a teljesítés igazolására a Polgármesteri
Kabinetvezető jogosult.

5. ) A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az igénybevett szolgáltatás alapján személyenként
bruttó

1 600 Ft, azaz egyezerhatszáz forint összegű díjat fizet a

BGyH részére, melyet a

teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül, a számlán szereplő
bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.
6. ) Az Önkormányzat késedelmes teljesítés esetén köteles a BGyH részére a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti késedelmi
kamatot fizetni.

7. ) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BGyH egyéb rendezvények biztosítása miatt amennyiben az más módon nem megoldható - az Uszoda használatát időszakosan, részlegesen
korlátozhatja.

IV. Vegyes rendelkezések

8. ) A Felek az együttműködési keretszerződést 2022. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig tartó
határozott 1 év időre kötik.

9. ) Bármelyik Fél jogosult a jelen szerződést 30 napos felmondási idő biztosításával, indokolás nélkül
írásban a másik fél jelen szerződésben rögzített székhelyére címzett levélben felmondani. A Felek a
szerződés megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni
kötelesek.

10. ) A BGyH a szerződést - jelen keretszerződésben meghatározottakon túlmenően - azonnali hatályú
írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti, amennyiben:

a) az Önkormányzat az 5. pontban meghatározott díjat nem fizeti meg és ezen kötelezettségét a
BGyH erre irányuló felszólításában megjelölt határidőre sem teljesíti.
b) Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda bármely okból telephelyként megszűnik.

Az azonnali hatályú felmondás esetén a Felek kötelesek egymással a felmondást követő 8 naptári
napon belül elszámolni.

11. ) Jelen szerződésben foglaltak végrehajtására a Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

BGyH részéről:

Czinege Szilvia értékesítési és marketing igazgató
e-mail: czinege.szilvia@budapestspas.hu

Önkormányzat részéről:

Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens
e-mail: krupla.agnes@budavar.hu

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a szerződésből fakadó kötelezettségek
gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a
szerződéskötés jogalapján adták meg. A szerződés teljesítése során a Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a
tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a szerződés teljesüléséhez szükséges, a
teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul
veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek
vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges
adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél
tudomására hozzák.

12. ) A BGyH köteles biztosítani, hogy a kedvezményt igénybe vevők az BGyH által kezelt személyes
adatokról szóló adatvédelmi tájékoztatót megismerjék.

13. ) A BGyH a szerződés teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve
felhasználására jelen megállapodás célját és időtartamát meghaladóan nem jogosult.

14. ) A BGyH köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai és a feladat teljesítéséhez igénybevett
közreműködők nem használhatják fel a megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra.
A BGyH a szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a szerződés céljának
megfelelő, továbbá a jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges módon, mértékben
és ideig kezelheti.

15. ) A Felek esetlegesen tudomásukra jutott személyes adatok tekintetében kötelesek a GDPR és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezései szerint eljárni.

16. )Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17. ) A BGyH nyilatkozik az Áht. 41. § (6) bekezdése, valamint az Ávr 50. § (1 a) bekezdésében foglaltakra
tekintettel, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén az Önkormányzatot
haladéktalanul tájékoztatni köteles.

18. ) A Felek a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban
felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.

19. ) A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba. Amennyiben a szerződés aláírására
nem egy időben és helyen kerül sor, a hatálybalépés időpontja az utolsó aláírás napja.

20. ) A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás
után 3 példány a BGyH-t, 3 példány az Önkormányzatot illeti.

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

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

Váradiné Naszályi Márta

Borosné Szűts Ildikó

Budapest Főváros I. kerületi Budavári

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Önkormányzat

vezérigazgató

polgármester
Jogi szignalizáció:

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

Gazdasági Irodavezető
Kelt: Budapest, 2022

n...
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Oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
módosítása

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Adószám:

15735643-2-41

Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:

1106 Budapest, Kábái

utca 1.

Képviseli:
Kovács Péter ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-883967
Adószám:

13999034-2-42

a továbbiakban:

Pharmaroad

(a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1.) Előzmények

Pharmaroad és az Önkormányzat között adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jött
létre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 6/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet 26. §-ában foglalt oltások esetében történő vakcinákkal védő oltássorozat, védőoltások
biztosításához oltási támogatás nyújtása céljából. A Pharmaroad a létrejött adásvételi szerződés és
együttműködési megállapodás 3. számú mellékletben körülírt vakcinák Önkormányzat részére történő
értékesítését és szállítását vállalta. Az Önkormányzat az intézményei javára megrendelte a
Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak szükséges vakcinákat az adásvételi szerződésben és
együttműködési megállapodásban foglalt vételáron.

2.) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul
azzal, hogy a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás módosításban foglalt Rotateq oltás elszámolási árát, vételárát visszamenőleges hatállyal
alkalmazzák.

„3.1.

Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat az Intézmények javára a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával megrendeli
a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak szükséges vakcinákat az alábbi vételáron

Megnevezés

Mennyiség Nettó ár Ft/db Bruttó ár Ft/db

Kullancs encephalitis elleni vakcina
FSME-immun feln szuszp inj ET 0,5ml 1x

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml 1 x

legfeljebb
100
legfeljebb
100

6 860,84

7 203,88

6 038,01

6 339,91

25 145,00

26 402,25

9 703,00

10 188,15

8 613,50

9 044,17

Meningococcus B
Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml 1 x

legfeljebb
50

Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

legfeljebb
300

Pneumococcus
legfeljebb
Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1x
50

• A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja. A szállítás szakaszosan, a felmerülő igények
alapján leadott eseti megrendelések alapján, azonban legfeljebb a fenti táblázatban
megjelölt mennyiség erejéig történik.

Az egyszerre leszállítandó minimális mennyiség: 25 db. Az eseti megrendeléseket a jelen
Szerződés 1. mellékletében megjelölt Intézmények jogosultak leadni az Önkormányzattal
kötött külön megállapodás alapján. A beszerzett termékek disztribúciója az Önkormányzat
és az Intézmény megállapodásának tárgyát képezi.

A Pharmaroad kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem garantálja a
táblázatban rögzített maximális mennyiség megrendelését.
Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek a
vakcinák és azok alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja, hogy
megbízott szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról, hogy az
oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra,
illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az
Önkormányzat felel.
Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére (pl.:
folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő kompetenciával
rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak szerint:

Név: Dr. Szarka Zsuzsanna
Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 375 7539
E-mail cím: szarkazsuzsannadr@gmail.com

Név: Dr. Stenger Annamária
Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1375 7173
E-mail cím: stengerannamaria@gmail.com

Név: Dr. Szalóczi Beáta
Szállítási cím: 1012 Bp., Markovits Iván u. 2-4
Telefonszám: +36 1 770 1067
E-mail cím: vizivarosigvermek@gmail.com

Név: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó
Szállítási cím: 1013 Bp., Attila út 63.
Telefonszám: +36 1 213 7334
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

Név: Dr. Antal Dániel Gábor
Szállítási cím: 1015 Bp., Csalogány u. 22-24
Telefonszám: +36 1 201 5415
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen Megállapodásnak való
megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával igazolja (teljesítési igazolás),
mely a számla alapját képezi. Az Önkormányzat részéről a teljesítést Szincsák István igazolja.

Fizetési feltételek

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása esetén, az
Önkormányzat számára a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és
tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla alapján, az Önkormányzat általi teljesítésigazolás
kiállításától számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított vakcinák
ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett számlaszámra. Önkormányzat
vállalja, hogy a teljesítésigazolást a kiszállítástól számított legkésőbb 5. munkanapig
megküldi a Pharmaroad részére. A kiállított számlát az Önkormányzat

a beérkezést

követően ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt
kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új számlát
kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az Önkormányzat nem esik késedelembe.
Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a fizetési határidő a
megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.
Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
mértékben.
A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek beszerzésének jogi vagy
tényleges akadálya nincs, az Intézmények, mint egészségügyi szolgáltatók az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a Pharmaroad-tól
gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszereket az Önkormányzattal kötött külön
megállapodás alapján az Intézmények mint egészségügyi szolgáltatók rendelik meg eseti
megrendelések leadása révén, a beszerzést azonban az Önkormányzat a korábban
hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró jogszabályhely alapján finanszírozza és

szervezi meg, illetve jár el a megrendelő az Intézmények, mint egészségügyi szolgáltatók
nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi magát, hogy a jogszerűen kiállított
számlában rögzített ellenértéket megfizeti a Pharmaroad részére, mint költségviselésre
kötelezett személy. Önkormányzat kijelenti, hogy a Pharmaroad által kiállított számla
ellenértéke esedékességkor rendelkezésre fog állni, illetve, hogy a gyógyszerbeszerzés jelen
Megállapodás alapján történő finanszírozásának nincs akadálya. A jelen pontban foglalt
szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy valótlanná válása esetén az azzal a Pharmaroadnak okozott bármely, közvetett vagy közvetlen, egyenes vagy következményi károkért az
Önkormányzat teljes felelősséggel tartozik.
• Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés rendezéséig jogosult
visszatartani.
•

Önkormányzat tudomással bír arról, hogy Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(„Eütv.") 244/B § (3) bekezdése 2021.07.29. napi hatállyal módosult, melynek következtében
Pharmaroad az Intézmények részére kiszállításra kerülő oltóanyagokat a Pharmaroad a
HUMVO rendszerben nem deaktiválhatja."

3. ) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jelen adásvételi szerződés és
együttműködési megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

4. ) A jelen adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítás a Felek általi aláírása
napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

A jelen adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítást a Felek elolvasás és közös
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Az adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3
példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Pharmaroad képviselője:
Kovács Péter ügyvezető igazgató

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviselője:
Váradiné Naszály! Márta polgármester

2022

.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

2022

Jegyzői szignalizáció

Budapest, 2022.

128/2022. (V. 12.) önkormányzati határozat melléklete

Nyilvántartási szám: BDV/322-..... /2022.

Feladat-ellátási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1adószám: 15735643-2
41, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7.

2. em. 4.

ajtó, képviseletében: Dr. Mocsári Gergely fogorvos, a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott napon
és helyen az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

1./ A Megbízott egy olyan gazdasági társaság, amely rendelkezik, illetve legkésőbb a jelen szerződés
hatályba lépéséig rendelkezni fog az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi
feltétellel, és amely Dr. Mocsári Gergely személyes közreműködésével nyújtja a szolgáltatást. Dr.
Mocsári Gergely alanyi jogon rendelkezik praxisjoggal a jelen szerződés tárgyát képező körzetre a 2000.
évi II. törvény alapján.
A jelen szerződés 7 -6. sz. mellékletét képezi:
- Dr. Mocsári Gergely orvosi nyilvántartásba vételének igazolása (1. számú melléklet),
- Dr. Mocsári Gergely részére az egészségügyi szakigazgatási szerv által kiadott végleges
határozata a működtetési jog engedélyezéséről (2. számú melléklet),
- a Megbízott 30 napnál nem régebbi cégkivonata és aláírási címpéldánya (3. számú melléklet),
- az adóhatóság 30 napnál nem régebbi arra vonatkozó igazolása, hogy a Megbízottnak fennálló
köztartozása nincs (4. számú melléklet).

- a Megbízott tevékenységének folytatásához szükséges hatósági engedély, amely a szerződés hatályba
lépését követő 30 napon belül benyújtandó (5. számú melléklet)
- a szakdolgozók képesítési előírásoknak való megfelelését igazoló okiratok másolata (6. számú
melléklet).

Amennyiben a mellékletek adattartalmában változás következik be, a Megbízott köteles a változással
érintett mellékletet a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Megbízónak írásban
bejelenteni és a változással érintett mellékletet csatolni.

2./ A Megbízó és a Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) rögzítik, hogy a Megbízott 2022. június 01.
napjától a Megbízó alapellátási kötelezettségébe tartozó jogszabályok által előírt, meghatározott
szolgáltatásokat, orvosi tevékenységet a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott
3/2019. (111.1.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti 4. számú felnőtt fogorvosi körzet
lakosai részére folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt
színvonalon - területi ellátási kötelezettséggel - nyújtja. A körzet határait a Megbízó a 3/2019. (111.1.)
számú önkormányzati rendelet melléklete szerint határozza meg, amely a jelen szerződés 8. számú
mellékletét képezi.

Általános rendelkezések

1. / Az I. fejezet 2. pontjában foglalt feladatok ellátásához a Megbízó 2022. június 01. napjától díjmentesen
átadja használatra a Megbízottnak - a leltár szerint eszközökkel - a 1013 Budapest, Roham u. 8. szám
alatti rendelő (a továbbiakban: Rendelő) egy meghatározott részének nem kizárólagos használatát. A
Megbízott használatába kerülő rész a jelen szerződés 9. számú mellékletét képező alaprajzon van
feltüntetve.

2. / Az átadott—átvett eszközökről a Felek leltárt készítenek, A Megbízott ezen, leltár szerint kell, hogy
elszámoljon az átvett eszközökkel a szerződés megszűnésekor. A Megbízott köteles az átvett
eszközöket a tőle elvárható gondossággal, rendeltetésszerűen használni, azok rendeltetésszerű
használatra való alkalmasságáról gondoskodni. Ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő
károkért a Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik. A Megbízó az átadott eszközök meglétét,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát a szerződés fennállása alatt — megbízottja útján —
bármikor jogosult ellenőrizni.

3. / A Megbízó a díjmentes használatra átadott ingatlan vonatkozásában gondoskodik a tulajdonost
terhelő állagmegóvási és felújítási munkákról. Az eszközök használatával kapcsolatos költségek
viseléséről, illetve a feleket terhelő karbantartási munkákról szóló megállapodást a szerződés 10.
számú melléklete tartalmazza.

4. / A Megbízó gondoskodik a használatba adott ingatlan, épület felelősségbiztosításáról, az eszközök
vagyonbiztosításáról.

5. / A Megbízott nem jogosult az átvett Rendelő és eszközök használatát — helyettesítés kivételével — más
személy részére átengedni.

6. / A Megbízó a Megbízott kérelmére engedélyezheti, hogy a használatra átvett ingatlan területén a
rendelkezésre bocsátott eszközökkel az alapellátás mellett más, de az egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó tevékenységet is folytasson. E tevékenységre nem terjed ki a jelen fejezet 1. pontja szerinti
díjmentesség, ezen tevékenység után a Megbízott külön szerződésben megállapított díjat fizet a
Megbízónak.

7. / A Megbízott által vállalt egészségügyi ellátás pénzügyi forrásait biztosítandó, a Megbízó hozzájárul,
hogy a Megbízottá Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) vagy jogutódjával
közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.

A Megbízó jogai és kötelezettségei

1 ./A Megbízó jogosult a Megbízottnál ellenőrizni a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
Ezen belül a Megbízó jogosult betekinteni a Megbízott valamennyi olyan nyilvántartásába, amelyből
megállapítható, hogy milyen mértékben teljesíti a Megbízott a szerződéses kötelezettségeit. A Megbízó
nem jogosult az ellenőrzése során az egyes betegekre vonatkozó dokumentációba betekinteni, nem
jogosult az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvényben meghatározott egészségügyi adatok megismerésére.

2./ Amennyiben a Megbízó az ellenőrzés során hiányosságokat tár fel, felhívja a Megbízottat — megfelelő
határidő kitűzésével — azok megszüntetésére.

3./ A Megbízó jogosult, illetve köteles eljárni azokban az esetekben, amikor a Megbízotthoz tartozó
betegek közvetlenül nála tesznek panaszt a Megbízott működésére.

4. / A Megbízó köteles a Megbízott helyettesítéséről, vagy a működtetés folytatásáról gondoskodni —
Megbízott költségén — a szerződés tárgyát képező körzetben, amennyiben a Megbízott bármilyen
okból nem tudja ellátni a betegeket és helyettesítéséről sem tud gondoskodni.

5. / A Megbízó tulajdonát képező eszközök biztosításáról a Budapest I. kerületi területi alapellátást
működtető valamennyi orvosi szolgáltatóval közösen, egyetlen biztosító útján gondoskodik. A
biztosítási szerződést a Megbízó köti meg, a befolyt biztosítási összeget a Megbízó köteles az elveszett
vagy használhatatlanná vált eszköz pótlására fordítani.

6. / Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal együtt
járó értékcsökkenésért a Megbízott egészségügyi szolgáltató nem felel.

7. / A körzetmódosítás miatt bekövetkező, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízó kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, melynek összege a körzet megszűnése esetén a Megbízott által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összege, illetve amennyiben a körzetmódosítás miatt a
Megbízott finanszírozása csökken, úgy az egy év alatti finanszírozás csökkenése szerinti összeg.
IV.
A Megbízott jogai és kötelezettségei

1. / A Megbízott maradéktalanul és az orvos szakmai szabályoknak megfelelően köteles ellátni a jelen
szerződésben meghatározott körzetében területi ellátási kötelezettséggel az egészségügyi alapellátási
feladatokat, a jogszabályban előírt szolgáltatásokat, az orvosi tevékenységet és egyben eleget tenni a
NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben foglaltaknak. A Megbízott működése során köteles
figyelembe venni a Megbízó által összeállított szakmai program estlegesen az ő működési területére
vonatkozó rendelkezéseit.

2. / A Megbízott kötelezi magát, hogy saját költségére gondoskodik olyan helyettesről akadályoztatása vagy
szabadsága idejére, aki megfelel a szakmai követelményeknek. A Megbízott kijelenti, hogy a
helyettesítésével Dr. Iványi József és Dr. Kuhajda István orvosokat bízta meg, A Megbízó a helyettesítő

személyt elfogadja. A Megbízott az itt megjelölt személy helyett csak a Megbízó egyetértésével jogosult
más helyettest állítani. A helyettesnek ugyanazon jogszabályokban előírt szakmai alkalmassági
feltételeknek kell megfelelnie, mint magának a Megbízottnak.
A háziorvos mentesül a személyes ellátási kötelezettség alól:
-

keresőképtelen betegsége idejére

-

évente maximum 30 munkanap pihenőidő alatt,

-

szakmai továbbképzésen való részvétel időtartamára.

3. / A Megbízott kötelezi magát, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) bekezdésében meghatározott munkaidő korlátokat a nála dolgozó
orvosok, egészségügyi dolgozók tevékenysége során betartja, illetve azok betartását ellenőrzi.

4. /Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakdolgozóra vonatkozó adatokat (név, rendelkezésre állási idő)
jelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. Az egészségügyi szakdolgozó személyében
bekövetkező változást a Megbízott köteles 30 napon belül bejelenteni a Megbízónak.

5. / A Megbízott kijelenti, hogy működésére, az általa a betegeknek okozott esetleges károk tekintetében
rendelkezik felelősségbiztosítással.

6. / A Megbízott tudomásul veszi, hogy minden, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérdésben a
Megbízó képviseletével megbízott Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
(1122 Budapest, Maros utca 16.) irányítása szerint köteles eljárni.

7./ A rendelés helyét és idejét a jelen szerződés 11. számú melléklete tartalmazza. A praxisközösségekről
szóló 53/2021. (11.29.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján vállalja, hogy hetente
legalább 20 óra rendelési idő biztosít, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel, amelyet
részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A rendelési idő tartós módosítására (azaz a 20 munkanapon
túli módosítására) csak a jelen szerződés módosításával kerülhet sor oly módon, hogy a rendelési idő
módosulásáról a betegek legalább a módosult rendelési idő bevezetése előtt 10 munkanappal
korábban a rendelési helyen kitűzött tájékoztatás útján értesüljenek. Megbízott a módosítás aláírását
követő 30 napon belül köteles beszerezni az engedélyező hatóság - rendelési időben bekövetkező
változást jóváhagyó - működési engedélyét. A rendelési, valamint a rendelkezésre állási idő

tekintetében a Megbízott köteles betartani a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében
valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat.

8. / A Megbízó az ügyeleti szolgálat ellátására vállalkozási szerződéssel rendelkezik, így az ügyeleti szolgálat
jelenleg nem része a jelen szerződésnek.

9. / A Megbízott a biztosítás körébe tartozó ingatlan és ingóságokat érintő kár esetén köteles a IV. fejezet
6./ pontja szerinti Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál azonnal
bejelentést tenni, ezt követően kerül sor a biztosítási esemény kivizsgálására és a szükséges
intézkedések megtételére.

10. /A Megbízott kötelezi magát arra, hogy amennyiben praxisa — bármely okból — ellátatlan marad, úgy
a NEAK által erre az időszakra átutalt finanszírozási összegnek megfelelő összeget a Megbízó
számlájára átutalja.

11. / Figyelemmel az egész rendelő egységes működtetésének szempontjaira, a Megbízott kötelezi magát,
hogy a rendelő működtetéséhez szükséges egyes szolgáltatásokat a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatától veszi igénybe, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálattal megkötött külön szerződés szerinti feltételekkel.
V.
A szerződés hatálya, megszűnése

A)

A szerződés hatálya:

1. / A Felek a jelen szerződést 2022. június 01 -tői kezdődően 2027. május 31 -ig 5 (öt) éves határozott időre
kötik meg azzal, hogy ha az öt éves határozott idő lejártával a Felek másként nem rendelkeznek, a jelen
szerződés minden további intézkedés nélkül határozatlan idejűre változik.

2. / A Felek a szerződést hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szerződést. A
NEAK finanszírozási elvek és egyéb, a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabályi változások esetén a
szerződést — a jogszabályi változásokkal összhangban — módosítani kell.

B)

A szerződés megszüntetése rendes felmondással:

17 Bármelyik Fél jogosult a szerződést rendes felmondással megszüntetni hat hónapos felmondási
idővel. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek maradéktalanul eleget tenni szerződéses
kötelezettségeiknek.

C) A szerződés rendkívüli felmondása Megbízó részéről:

1./ A Megbízó a feladat-ellátási szerződést azonnal hatállyal felmondja, ha
a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b) a Megbízott az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

27 Felmondási indok lehet különösen:

a)

ha a Megbízottat, vagy a Megbízott betegellátásban közreműködő orvos tágját, orvos dolgozóját,
orvos megbízottját, orvos képviselőjét a jelen szerződés szerinti tevékenységével összefüggésében
vagy abból eredően büntetőeljárásban jogerős bírósági ítélet elmarasztalja,

b)

ha a Megbízott tevékenységének finanszírozását a területileg illetékes egészségbiztosítási szerv
megszünteti,

c)

ha a Megbízott, vagy a Megbízott jelen szerződés szerinti betegellátásban közreműködő orvos
tagja, dolgozója szakmailag alkalmatlanná válik,

d)

ha a Megbízott olyan súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartását tanúsít, amely
magatartása miatt az annak elbírálására jogosult etikai bizottság a Megbízottat elmarasztalja,

e)

ha az illetékes törvényszék jogerősen elrendeli a Megbízott csőd- vagy felszámolási eljárását, vagy
a Megbízott jogutód nélkül megszűnik,

f)

ha a Megbízott működése bármely okból lehetetlenné válik,

g)

ha a Megbízott feladat ellátására írásos panasz érkezik, mely alapján megállapítható, hogy olyan
súlyosan kirívó magatartást tanúsít, ami az ellátási érdekkel összeegyeztethetetlen, illetve a feladat

ellátását veszélyezteti, az orvosi tevékenységbe vetett közbizalom és tekintély csorbítására
alkalmas.

D) A szerződés rendkívüli felmondása a Megbízott részéről

1 ./A Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a Megbízó súlyos szerződésszegése
esetén, így különösen, ha lehetetlenné teszi a Rendelő és az eszközök használatát, olyan mértékben
elmulasztja a szolgáltatás színhelyéül szolgáló ingatlan karbantartását, hogy ezzel a betegellátást
veszélyezteti.

E) Eljárás a jelen szerződés megszűnésekor

1. / A Megbízott a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles a jelen szerződés
szerinti tevékenységét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási idő utolsó napjáig
végezni, kivéve, ha attól a Megbízó írásban eltekint. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségének
bármely okból nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt köteles a Megbízónak megtéríteni.

2. / A szerződésnek bármely esetben történő megszűnésekor a Megbízott köteles a rendelkezésre
bocsátott Rendelőt az általa megjelölt időpontban - birtokbaadási jegyzőkönyv aláírása mellett
visszaadni.

3. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelőnek a Megbízó részére történő visszaadása
időpontjáig

elvégzi

mindazon

javítási,

valamint

egyéb

munkálatokat,

amelyek

a

további

rendeltetésszerű működéshez szükségesek, azzal, hogy a Rendelő állapotának meg kell felelnie az
aktuális leltár szerinti állapotnak. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy az utolsó leltár szerinti állapot eléréséhez szükséges munkálatokat a Megbízó végzi el a Megbízott
költségére.

4/ Amennyiben olyan új jogszabályi rendelkezés lép hatályba, amely nem teszi lehetővé a betegek területi
ellátásának a jelen szerződésben szabályozott módját, és a jogszabállyal ellentétes állapot a szerződés
módosításával nem oldható fel, a szerződés megszűnik.

5./ A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. A szerződés
megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös elszámolások módjáról,

időpontjáról, a Megbízottnál lévő eszközök átadásáról, átvételéről, a Felek esetleges — a szerződés
megszűnését követő időszakra vonatkozó — kötelezettségeiről. A felmondási idő alatt a Megbízott
köteles a szerződésben vállalt kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni.

VI.

A praxisjog értékesítése:

1./A Megbízottnál működő Dr. Mocsári Gergely (a továbbiakban: Jogosult) praxisjoggal rendelkezik a jelen
szerződés tárgyát képező 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre a 2000. évi II. törvény, illetve a 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet szerint.

2. /A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult praxisjogát értékesíteni kívánja, erről köteles a
Megbízót értesíteni. A Jogosult erre akkor is köteles, ha az értékesítést a jelen szerződés megszűnése
teszi szükségessé.

3. / A praxisjogot a Jogosult hirdeti meg és tárgyal a jelentkezőkkel az eladásról. A Jogosult a tárgyalások
lezárása után köteles valamennyi olyan személy anyagát a Megbízóhoz benyújtani, akikkel sikerült
megállapodnia a praxisjog átruházásáról. Az átruházás feltételeiről a Jogosult nem köteles a bizottságot
tájékoztatni.

4. / A lehetséges vevők közül Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá
azt, akivel a Megbízó szerződést fog kötni. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének ülésén a Jogosult tanácskozási joggal részt vehet. Amennyiben a képviselő-testület egyik
jelöltet sem találja alkalmasnak, a Jogosult praxisjogát ismételten meg kell hirdetni.

5. /Jogosult halála esetén a 2000. évi II. törvény 2. § (4) bekezdése szerint jogosult személy értékesítheti a
praxisjogot a fenti, 2.1 — 4./ pontokban leírt módon.

6. / Amennyiben a Megbízó nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal, társasággal az adott
körzetben a 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerint feladat-ellátási szerződést kötni, erről a praxisjogot
megszerezni kívánó társaságnak, orvos személyének a Megbízott általi írásbeli bejelentésétől számított
30 napon belül nyilatkoznia kell, amely határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.

VII.
Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen feladat-ellátási szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezéseinek egy része jogszabályi módosulás miatt - hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné
válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát, vagy érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a
mindenkori hatálytalanná vált, vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes
rendelkezéssel

helyettesíteni,

amely

a

lehető

legjobban

megfelel

a

hatályát vesztett

vagy

végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.

A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés szempontjából lényeges nyilatkozataikat a másikhoz
intézett papíralapú, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus formában tehetik meg joghatályosan.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásai az irányadóak.

Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2022.

hó

nap

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízó

Budapest, 2022.

hó

. nap

Dr. Mocsári Gergely
fogorvos
Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű
Társaság
megbízott

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.

hó

. nap

10. számú melléklet

Megállapodás

amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1adószám: 15735643-2
41, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7.

2. em. 4.

ajtó, képviseletében: Dr. Mocsári Gergely fogorvos, a továbbiakban: Megbízott) között területi ellátási
kötelezettséggel felnőtt fogorvosi feladatok ellátására az alulírott napon és helyen és az alábbi
feltételekkel:

I.

Előzmények

A Megbízó és a Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) között szerződés jött létre 2022. június 1-ei
hatállyal területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt fogorvosi feladatok ellátására (a továbbiakban:
Szerződés). A Szerződés II. fejezetének 1./ és 3./ pontjában felek megállapodtak, hogy a Megbízott
szerződésben vállalt feladatainak ellátásához a Megbízó biztosítja a szükséges ingatlan, és részben a
szükséges eszközök használatát, az eszközök átadásáról, a használat feltételeiről pedig felek külön
megállapodást kötnek.

Felek a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megállapodnak az alábbiakban:

II.

Az eszközök átadása — átvétele

1 - A területi ellátási kötelezettségteljesítésére a Megbízó térítésmentes használatra átadja a Megbízott
részére a Szerződés 9. számú mellékletét képező alaprajzon feltüntetett Budapest, I. kerület, 1013
Budapest, Roham u. 8. szám alatti rendelőt. A Megbízott a rendelőt a Megbízóval szintén
szerződéses jogviszonyban álló többi szolgáltatóval, megbízottal együtt közösen jogosult használni.
A Megbízott nem jogosult a használatába átadott rendelőn semmilyen átalakítást végezni a Megbízó
írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felek a rendelő átadás-átvételekor rögzítik a közműfogyasztás
későbbi elszámolásához szükséges valamennyi adatot, illetve a Megbízott részére használatra
átadott rendelővel kapcsolatos megállapításaikat is, különös tekintettel az átvételkor esetlegesen
meglévő hibákra. A rendelő, valamint a Szerződés szerinti eszközök, műszerek, berendezési tárgyak
stb. átadás-átvétele a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
közreműködésével történik.

2. A Megbízó átadja a Megbízottnak térítésmentes használatra a Szerződés !l. fejezet 1./ pontjában
meghatározott leltár szerinti műszereket, eszközöket, berendezési, egyéb felszerelési tárgyakat,
számítástechnikai eszközöket, telefonokat, amely leltár a jelen megállapodás 1. számú mellékletét
képezi. A leltár tartalmazza az átadott műszerek, eszközök megnevezését, számát, minőségét és
azoknak a számviteli szabályok szerint megállapított értékét.

3. A Megbízó az eszközökkel együtt átadja a Megbízottnak leltár szerint a működés megkezdéséhez,
folytatásához a rendelőben található készleteket. Az így átadott dolgokat tartalmazó leltári a jelen
megállapodás 2. számú mellékletét képezi.
4. A Megbízott köteles az átvett rendelőt és eszközöket rendeltetésszerűen használni, azokkal
gondosan bánni. A Megbízott köteles az eszközök karbantartásáról, pótlásáról a III. fejezet szabályai
szerint gondoskodni, illetve a Megbízót képviselő Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatát (1122 Budapest, Maros u. 16/B.) értesíteni, amennyiben esedékessé,
szükségessé válik a Megbízót terhelő javítás, karbantartás vagy pótlás elvégzése, elvégeztetése. A
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata a Szerződés II. fejezetének 2./
pontja szerint bármikor jogosult — a Megbízott előzetes értesítése mellett — ellenőrizni az átadott
eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.
5. A Megbízott a 4. pontban foglalt kötelezettségek elmulasztásával okozott károkért kártérítési
felelősséggel tartozik.

/I rendelő működtetése, fenntartása

Jelen szerződés alkalmazásában:

Karbantartás: a rendelő állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében
szükséges és felújításának nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi
berendezések cseréje.

Felújítás: az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként
szükségessé váló olyan általános javítási építési - szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti
műszaki állapotot - megközelítőleg vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az eredeti használhatóságot
az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.

1./ Felek a II. fejezet 1./ pontjában meghatározott rendelő fenntartásának, működtetésének,
karbantartásának költségeit illetően az alábbiak szerint állapodnak meg.

a)

Megbízót terheli:

•

az épület karbantartásával kapcsolatos valamennyi, a tulajdonosra háruló feladat
elvégzése, elvégeztetése,

•

a rendelő központi berendezéseinek üzemkész állapotáról, karbantartásáról történő
gondoskodás, (így különösen: az elektromos, vízellátó, vízlefolyó rendszer falon belüli
részének,

továbbá

a

teljes

fűtésrendszer,

klímaberendezés

karbantartásáról,

a

riasztórendszer működtetéséről),
•

a

teljes

rendelővel

kapcsolatos

vagyonbiztosítási,

felelősségbiztosítási

szerződés

megkötése és a biztosítási díj fizetése,
•

a rendelő működtetésével kapcsolatos ún. rezsiköltségek 40 %-nak viselése (közüzemi
szolgáltatások díja, fűtés, stb.)

b) Megbízottat terheli:

•

a Megbízott a feladata ellátásához szükséges orvosi eszközöket, műszereket és a berendezést
(továbbiakban együttesen: eszközök) saját maga köteles biztosítani, különös figyelemmel az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásaira. Az eszközök működtetésével, javításával,
karbantartásával, felújításéval és pótlásával kapcsolatos valamennyi költség is a Megbízottat
terheli,

•

a rendelőben lévő saját eszközök vagyonbiztosítása, a Szerződés II. fejezetének 4./ pontja
szerint,

•

a takarítás, a szemét és veszélyes hulladék elszállítás díja.

•

a rendelő működtetésével szokásos ún. rezsiköltségek 60 %-nak viselése (közüzemi
szolgáltatások díja, fűtés, stb.)

2. / Bármelyik fél köteles valamely eszközt, berendezést pótolni - az új eszköz nem lehet rosszabb
minőségű, kisebb teljesítményű, mint a korábbi.

3. /A Megbízottat terhelik a postai és a telefonhasználati költségek.

4. / A Megbízott a rendelőt kizárólag felnőtt fogorvosi tevékenység végzésére jogosult használni. A
rendelőben rezidens is folytathatja a jogszabályban meghatározott tevékenységét.

5. /A Megbízott jogosult a rendelő falainak belső felületein adódó reklám lehetőségeket hasznosítani
azzal, hogy az elhelyezendő reklámok nem sérthetik a jó erkölcsöt és nem állhatnak ellentétben az
egészségügy általános érvényű elveivel, etikai szabályaival és célkitűzéseivel.

6. / A Felek a rendelő használatával járó költségek viselésére vonatkozó, jelen megállapodás III. fejezet
1-5. pontjában szabályozott rendelkezéseket az önkormányzat kezdeményezésére, legkésőbb az
önkormányzati éves költségvetési rendelet elfogadása előtt 30 nappal újra tárgyalják.

IV.

A megállapodás hatálya, eljárás a Szerződés megszűnése esetén

1./ A jelen megállapodás a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 2022. június 01. napján lép
hatályba, a benne foglaltak ettől a naptól fogva alkalmazandók.

1.

A Megbízó a II. fejezetben, illetve a mellékletben meghatározott ingatlant, eszközöket a 2022. június
01. napjától a Szerződés megszűnéséig adja a Megbízott használatába, illetve ugyanezen időtartam
alatt tesz eleget a III. fejezetben foglalt kötelezettségeinek.

3./ Megszűnik a jelen megállapodás, amennyiben a Felek közötti Szerződés bármely okból megszűnik,
bármelyik fél felmondása vagy a Megbízott megszűnése következtében.

4./A jelen megállapodás megszűnésével a Felek elszámolnak egymással.

5. / A Megbízott köteles az ingatlant az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak alapulvételével, az
átadás-átvételkori,

megfelelő

és

rendeltetésszerű

használatra

alkalmas

állapotban

visszaszolgáltatni a Megbízó részére. A Megbízott nem felel a rendelő azon hiányosságaiért, amelyek
a Megbízó karbantartási, pótlási kötelezettségének elmulasztásából adódnak.

6. /A Megbízott köteles az átvett eszközöket a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező leltár szerint
visszaszolgáltatni a Megbízó részére. Az időközben megsemmisült, kicserélt, más, hasonló
berendezéssel pótolt eszközök esetében az eredeti helyébe lépett eszközt köteles a Megbízott
átadni Megbízónak. Az így visszaszolgáltatott berendezéseknek rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban kell lenniük.

7. /A Felek a megállapodás megszűnése után is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek,
amely a megállapodás hatálya alatt keletkezett.
V.
Záró rendelkezések

1. / A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a
Szerződés rendelkezései az irányadók.
2. / A jelen megállapodást a megállapodó Felek, illetve képviselőik elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022.

hó

.nap

Váradiné Naszályi Márta

Budapest, 2022.

hó

Dr. Mocsári Gergely

polgármester

fogorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízó

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű
Társaság
megbízott

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.
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hó

. nap

129/2022. (V, 12.1 önkormányzati határozat melléklete

ügyiratszám: BDW...... -..../2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:
bankszámlaszáma:
képviseli:

15735643-2-41
12010154-00379543-00100000
Váradiné Naszályi Márta polgármester

a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

nyilvántartási szám:

01-01-0005822

országos azonosító:

0100/60963/1995/609631995

adószám:

18079966-1-41

képviseli:

Sziklai Attila kuratóriumi elnök

a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1.

Támogató................/........ önkormányzati határozata alapján jelen támogatási szerződésben

rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi céltámogatást nyújt a
Támogatott részére.
2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére

10.000.000,- Ft, azaz tíz millió forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott Raiffeisen Banknál vezetett 12001008 - 01584867 - 00100000 számú
számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal.
3.

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatási összeg
a jelen szerződés hatályba lépésétől 2022. december 31. napjáig használható fel az alábbi célokra.

3.1.

Támogatott a támogatás összegét 2022. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett

céljainak megvalósítására használhatja fel.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
Áht.)

ATámogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
50. § (1) bekezdés a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok

követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,

felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
6.

Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a

nyilvánosságra hozatalához.
7.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében

lehet felhasználni.
8.

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra történő

feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
9.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és

pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
10.

A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával

kell igazolni.
11.

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

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

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a

szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
13.

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített cél megvalósítására, e

szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra

jogosult, ha

14.1 Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
15.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén

Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,

a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított

céljellegű támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy a Támogató a
jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az
addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás
hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.
18.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

2023. február 28. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes
és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából kell megküldeni a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat címére.
19.

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című,
jelen szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is, amennyiben az a Támogatott vonatkozásában
releváns (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatási
szerződés hatályba lépése és 2022. december 31. közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére
kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.

Amennyiben

a

Támogatott

a

tételes

és

hiteles

pénzügyi

elszámolásra

vonatkozó

kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
21.

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

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.

22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató elállása, felmondása esetén Támogató él a 2.
számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja
önkormányzati támogatás igényléséből.
Egyéb rendelkezések
23. A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban kerül
sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
24. A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
25.

Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint

támogatót feltünteti.
26.

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

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
27.

Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának

pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis") támogatást részére nem ítéltek
meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá
azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati
irányadónak.

Budapest, 2022.

rendelete rendelkezéseit tekintik

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta

Sziklai Attila

polgármester

kuratóriumi elnök

Jogi ellenjegyzés:

dr. Németh Mónika
jegyző

2022.

/r ■ ■ • •

Pénzügyi ellenjegyzés:

gazdasági irodavezető

2022.

A szerződés mellékletei:
1.

Átláthatósági nyilatkozat

2.

Felhatalmazó levél

3.

ÁFA-nyilatkozat

4.

Elszámolási lap

5.

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

6.

Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat

támogatási szerződés 1. melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, ......................................... mint a(z) ........................ (székhely: .............................. adószám:
..............................) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) 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............................. (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

17 átlátható szervezet:
a)jL az állam, a költségvetési szén/, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)jj_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25Fo
ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete

NYI LATKOZAT

Alulírott, .................................................
képviselőjeként
1.

a(z)

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

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

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 3. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az.................................. ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen BankZrt.
120101 54-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól-.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2021-ban kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla

Számla nettó ÁFA tartalom

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT
Sziklai Attila, mint a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 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, .....................................................

Sziklai Attila
kuratóriumi elnök

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 a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát,
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva.......................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi
BDW......................támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák,

bérek, adók, stb. átutalásának

megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata

i_________________________

Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

-

döntés

mennyit,

az

ösztöndíjról

mennyi

(ki,

időtartamra)

hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata

(ha

az

vagy

hitelesített
ösztöndíj

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a

-

ösztöndíj

szerződés

vagy

kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése

Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Irodaszer,

(az eredeti bizonylatokon)

nyomtatvány ; - számla hitelesített másolata;

beszerzés

-

Záradékolás

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankkivonat

hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

élelmiszerbeszerzés)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

• számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

- számla

összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.

Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
, Kommunikációsszolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
i Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

-számla

rendszerüzemeltetésiés j hitelesített másolata;
webfejlesztési

szolgáltatások - számla hitelesített

díja

-

pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

I

másolata;
teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített - számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített ;

- számla

. másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

-

megrendelő

hitelesített

-számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat
másolata

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

Szakértői,

oktatási,

képzési,

tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb

-

eszközök felújítása

szerződés

árajánlat,

megrendelő
a

és

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

j

megrendelő

szerződés

és

-számla

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint ,
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos '
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatét.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos i
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 nyilatkozatéval a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a FIUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A FlUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:.........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:.......................................................................................
székhelye:....................................................................................
cégjegyzékszáma:....................................................................
adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:.........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

b)

c)

II.

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

III.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.
Budapest, 2022..............................
cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét,
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonéban álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

130/2022. (V. 12.1 önkormányzati határozat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1törzskönyvi
azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről
a Bach Akadémia Alapítvány (székhely: 1011 Budapest, Szalag utca 7., nyilvántartási szám: 13-01
0003402, adószám: 18210084-1 -41, bankszámlaszám:............Bank........................................ , képviselő
neve: Csicsvári Gyula elnök; a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre

nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete, a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete és a ..72022. (...)
önkormányzati határozat figyelembe vételével a Támogató az alább részletezett feltételekkel vissza
nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére
a „11. és 12. Budavári Bach-fesztivál 2022 júniusi és őszi" koncertsorozat" megvalósítására.
2.

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt K512 „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" sor terhére
9 000 000 Ft, azaz kilencmillió forint támogatást biztosít, amelyet
a

Támogatott

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

Banknál

vezetett

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

számú

számlaszámára két részletben (I. részlet: 4 500 000 forint és II. részlet: 4 500 000 forint) átutal, az alábbi
feltételekkel.
Az I. részlet (4 500 000 forint) átutalására jelen Szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor a
Támogatott szerződésben megjelölt bankszámlájára.
A II. részlet (4 500 000 forint) átutalására az őszi koncertsorozatot megelőzően, 2022. augusztus 30-ig
kerül sor.
3.

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Támogatott által benyújtott, jelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben feltüntetett
célokra, a támogatói döntést tartalmazó ..72022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022.
.................. napja és 2022. december 31. napja között használható fel, a jelen szerződés 7.
mellékleteként szereplő Támogatott! kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint
az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen Szerződés 1.
mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.

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

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. melléklete. Amennyiben Támogatott
valamelyik bankszámlaszáma módosulna, megszűnne és új számlát nyitna, úgy a korábbi számla
megszűnése előtt 30 nappal korább köteles az új számla tekintetében kiállított azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet a Támogató részére kiállítani és átnyújtani és a felek a jelen
szerződést módosítani kötelesek.
6.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
támogatott program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A
támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a program nem kerül megtartásra, úgy a
támogatás kifizetésére részére nem kerül sor. Amennyiben a támogatás átutalása után bármilyen okból
kifolyólag mégsem kerül megrendezésre a júniusi vagy őszi koncert, úgy Támogatott a már részére
kifizetett támogatás adott részletét Támogató részére visszafizetni köteles 8 napon belül.
10.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
o az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
° a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
° a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
11.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
12.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Útmutató a Budapest l. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.
melléklete tartalmazza.

13.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
14.
Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
15.
ha

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

a) Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
b)Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel,
úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a
felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a
jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) által számított késedelmi kamattal növelten.
18.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 15. pontban rögzített elállása, valamint a 17.
pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával,
valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
19.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
2023. február 28. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) felhasználásával tételes és
hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a
Támogató részére postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
20.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című,
jelen szerződéshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még
a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. melléklet szerint). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi,
hogy, a támogatói döntést tartalmazó .../2022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022................
napja és 2022. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított
számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
21.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 17. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8

napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 18. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések
22. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
23.
Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének és lógójának megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.
24.
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.

25. Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának pénzügyi
évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis") támogatást részére nem ítéltek meg,
továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
27. A jelen megállapodás készült 5 azaz öt példányban.
Budapest, 2022..........................

"

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

a Támogató képviseletében

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

2022.

Csicsvári Gyula
elnök

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022.

"

Mellékletek:
1. melléklet - Átláthatósági nyilatkozat
2. melléklet - Felhatalmazó levél
3. melléklet - ÁFA-nyilatkozat
4. mellékelt - Elszámolási lap
5. melléklet - Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. melléklet - Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. melléklet-Támogatási kérelem

támogatási szerződés 1- melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, .............................................. mint a(z) .......................... (székhely: ..................................
adószám: ................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................ (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

' át/átható szervezet:
a) _± az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
bajok tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete

NYI LATKOZAT

Alulírott......................................................
képviselőjeként
1.

a(z)

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

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

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 3. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az.................................. ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól - ............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
.......................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT
...........................................

mint

a

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

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott
....................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Kelt:..................................(hely),

.................. (év)........................ (hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete

ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva

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

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat

........................................ számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/....................... szerződés
szerinti támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

1

- 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,

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

-

ösztöndíj

szerződés

vagy

időtartamra) j kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

magánszemély

aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

teljesítés

igazoláséra

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

-

pénzügyi

számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankkivonat

hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

- számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

pénzügyi

számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

-számla

összefüggő másolata;

költségek

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy 1

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások

- szerződés vagy megrendelő

(telefon, internet, posta)

hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfej lesztési

és

szolgáltatások

díja

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített i
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

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
1

-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés •

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített j - számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat ‘
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
ingatlanok, gépek és egyéb

-

eszközök felújítása

szerződés

árajánlat,

megrendelő
a

és

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök |
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

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

Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:..........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:.......................................................................................
székhelye:....................................................................................
cégjegyzékszáma:...................................................................
adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:.........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

-

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

b)

c)

II.

III.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007 évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tag'a, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő

bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

131/2022. fV. 12.) önkormányzati határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a
Név:

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület

Székhely:
Szervezet nyilvántartási száma:
Adószám:

1056 Budapest Szerb utca 17-19.
01-02-0006637
18076592-2-41

Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Képviselő neve:

10900059-00000008-72750009
18076592-9499-529-01
Méhes Martina ügyvezető és szakmai igazgató

(a továbbiakban: Energiaklub)
másrészről:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Statisztikai számjel:
Képviselő neve:

Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
1056 Budapest Szerb utca 17-19.
23373242-2-41
01-09-962542
23373242-9412-572-01
Koritár Zsuzsanna ügyvezető igazgató

(a továbbiakban: Magyar Energiahatékonysági Intézet)
a RenoHUb projekt és konzorcium képviseletében
másrészről:
Székhely:
Adószám:
Törzsszám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Képviselő neve:
a továbbiakban: Önkormányzat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
15735643-2-41
735649
12010154-00379543-00100000
15735643-8411-321-01
Váradiné Naszályi Márta

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett.
Előzmények

1.1. A RenoHUb Projekt az Európai Unió Horizon 2020 innovációs programja keretében valósul meg, melynek
megvalósítását egy öt szervezetből álló RenoHUb Konzorcium hajtja végre. A RenoHUb Konzorciumot Jelen
Megállapodásban az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet képviseli. A RenoHUb Projekt célja a hazai
lakóépület-állomány energetikai korszerűsítésének léptékváltás jellegű dinamizálása. A Projekt keretében
Magyarországon egy egyablakos, a lakóépületek energetikai felújítását támogató rendszer jön létre. A RenoHUb
rendszer két pillérre épül, egy komplex, felhasználóbarát RenoHUb Online Platformra, továbbá egy egységes
arculattal rendelkező irodahálózatra (ún. Tanácsadó Irodákra).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett a klímavédelem, és ezen belül
a Város területén lévő épületállomány energiahatékonysági korszerűsítése és a kapcsolódó megújuló energia
technológiák alkalmazása mellett. Az Önkormányzat meglévő szakismereteivel támogatja a RenoHub projektet. Az
Önkormányzat feladata az Önkormányzat Klímastratégia dokumentumában rögzített fejlesztések megvalósítása. A
RenoHUb projekttel való együttműködést ennek figyelembe vételével végzi.
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1.2. A RenoHUb projekten belül megvalósuló tanácsadóiroda-hálózat neve RenoPont Energetikai Otthonfelújítási
Központ. A tanácsadóiroda-hálózat első tesztirodája Nagykanizsán nyílt, illetve kettő tesztiroda Budapesten nyitott
meg, amely irodák projektidőszak alatti működtetéséhez szükséges költségeket 2022. november 15-ig a projekt tudja
biztosítani. Az önkormányzati iroda finanszírozásához ezen időszak alatt a projekt a RenoPont arculat irodai
kialakításával, marketing anyagokkal, illetve a szükséges tudásanyaggal (beleértve a www.renopont.hu weboldal
mögötti rendszereket) tud hozzájárulni.
A RenoPont irodák tervezett szolgáltatásai, feladatai többek között:
•

a RenoPont online platformon személyesen konzultációra időpontot foglaló ügyfelek tájékoztatása online,
vagy személyesen az irodában,

•

az ügyfelek adatainak felvétele és menedzselése az online platformhoz kapcsolódó CRM rendszerben,

•

az ügyfelek ellátása a felújítások lebonyolításához szükséges energetikai, műszaki, pénzügyi tanácsokkal,

•

a szakemberek bevonásának menedzselése,

•

kapcsolattartás, ügyfélpanaszok és értékelések kezelése.

A Megállapodás tárgya

2.1. Felek a fenti Megállapodásban foglaltaknak megfelelően megvizsgálták egy Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat RenoPont Tanácsadó Iroda létesítésének a lehetőségeit, és ezúton kifejezik közös szándékukat, hogy a
RenoHUb projekten belül a Felek együttműködésének eredményeként Tanácsadó Iroda - RenoPont Energetikai
Otthonfelújítási Központ - nyíljon. Az iroda tervezett nyitása 2022. május 16.

Felek kötelezettségei az együttműködés keretében

3.1. Az együttműködés keretében Felek vállalják az alábbiakat:
3.1.1. A RenoHUb projekt képviseletében az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet a RenoPont hálózat
keretében a projektidőszak alatt megnyíló Tanácsadó Irodával kapcsolatban az alábbiakat vállalja:
-

a lakossági tanácsadó iroda létrehozásához szakmai hátteret és kidolgozott know-how-t biztosít a projekt a
projektidőszakon belül;

-

személyes egyeztetést a tanácsadó-iroda létesítésének és működtetésének feltételeiről, az önkormányzati
szempontok és igények felméréséről;

-

a projekt keretében kidolgozandó üzleti modell leírását, amely biztosítja a tanácsadó irodák folyamatos
fejlesztését, és ezek hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát;

-

a tanácsadó irodák egységes arculatának kialakítását;

-

képzést a tanácsadó irodák munkatársai számára;

-

a mindenkori adatvédelmi szabályozást betartva, egymásnak adatot szolgáltatnak a Tanácsadó Irodán
keresztül megvalósult otthonfelújításokkal kapcsolatban, különös tekintettel az elért energiafelhasználás és
károsanyag kibocsátás csökkenéssel kapcsolatban

-

egy éves online kommunikációs kampány keretében országos sajtónyilvánosságot, folyamatos, aktív
kommunikációt tudunk biztosítani az önkormányzat RenoPont irodájának.

3.1.2. Az Önkormányzat vállalja,
- az iroda projektidőszakon belüli működtetését, legalább 1 fő megbízási szerződéssel;
- személyes egyeztetéseket a tanácsadó iroda létesítésének és működtetésének feltételeiről, az
önkormányzati szempontok és igények becsatornázásáról;
- konzultációt és információkat annak érdekében, hogy a projekt keretében kidolgozandó üzleti modellt
leginkább az önkormányzati szempontok figyelembe vételével tudjuk megalkotni;
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-

egy kijelölt kapcsolattartót, aki az önkormányzat részéről az együttműködésért felelős, és akivel a fenti
egyeztetéseket le tudjuk folytatni,
lehetőségekhez mérten az önkormányzat releváns kapcsolatainak a RenoPont irodába való becsatornázását
(pl. műszaki ellenőrök, építőipari kivitelezők, stb.),
a kommunikációs kampány megtámogatását saját csatornáikon, valamint
a RenoPont iroda helyszínének biztosítását, kialakítását és fenntartását.

3.2. Az iroda megnyitásáért a RenoHUb projekten belül a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI), mint
munkacsomag-vezető, illetve az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, mint konzorciumvezető
felelős.
3.3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a RenoHUb projekt adatkezelési tájékoztatóját és az abban
foglaltak szerint kezeli az iroda ügyfeleinek az adatait.
Megállapodás időtartama, megszűnése

4.1. Jelen megállapodás RenoHUb Projekt 2022. november 15-i lezárását követően hatályát veszti, ezzel egyidejűleg
jelen megállapodás felülvizsgálatra kerül.
4.2. A projekt keretében kidolgozásra kerül egy üzleti modell, egy részletes üzleti terv, amely biztosítja a tanácsadó
iroda hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.
4.3. A Felek azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntethetik meg a megállapodást, amennyiben a másik fél a
jelen Megállapodásból származó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a szerződésszegést az erre
vonatkozó írásbeli felszólítást követő 8 napon belül sem orvosolja.
Díjazás

5.1. A Felek megállapodnak, hogy Jelen megállapodás részeként egyik fél sem részesül díjazásban.
5.2. A RenoPont iroda esetleges bérlési feltételeiről külön bérleti szerződés rendelkezik.

Kapcsolattartás

6.1. Felek a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolattartóként a következő személyeket
jelölik meg:
Önkormányzat kapcsolattartója:
Név: Újszászi Györgyi
Tel.: +36203539336
E-mail: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
Energiaklub kapcsolattartója:
Név: Schum Gergely
Tel.:+36 20 9781072
E-mail: schum@energiaklub.hu
Magyar Energiahatékonysági Intézet kapcsolattartója:
Név: Koritár Zsuzsanna
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Tel.: +36 70 3611709
E-mail: koritar@mehi.hu
A kapcsolattartók feladat- és hatásköre nem terjed ki a jelen Megállapodásban rögzített vállalások módosítására.
Adatkezelés

7.1. A Felek a Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 rendelkezései szerint jogosultak kezelni.
Vegyes rendelkezések

8.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése vagy megváltoztatása kizárólag írásban, a Felek közös
megegyezésével történhet és mindkét Fél aláírásával érvényes.
A jelen Megállapodás szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton
közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a Megállapodás megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok
kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen Megállapodással kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is
szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen
esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről
szóló postai jelentés napja.
8.2. Amennyiben a Megállapodás teljesítése során bármelyik fél minősített adatokba nyer betekintést, vagy azok
birtokába jut, köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.
8.3. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalét külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra
vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
lehetőségét.
8.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket.
8.5. A Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1 a)
bekezdése alapján kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződéses
jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a szerződés hatályosulésa alatt folyamatosan átlátható szervezetnek
minősüljön.
8.6. Felek a jelen Megállapodás keretei között kötelesek legjobb szakmai tudásuk szerint együttműködni,
vállalásaiknak magas szakmai színvonalon eleget tenni és a Megállapodás teljesítése során a törvényi előírásokat
maradéktalanul betartani. Ennek keretében haladéktalanul és folyamatosan tájékoztatják egymást minden olyan
tényről és valószínű eshetőségről, amely a Megállapodás teljesítését befolyásolja, vagy arra hatással lehet.
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8.7 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében foglaltak alapján, valamint a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének
és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a
Megrendelő a www.kozadat.budavar.hij linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.
8.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
-1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat (2 db)
- 2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat (2 db)
- 3. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
8.9. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
8.10. Felek rögzítik, hogy mindent megtesznek a megállapodásban foglaltak maradéktalan és pontos teljesítése
érdekében. Az együttműködés keretében esetlegesen felmerülő akadályokat egymást segítve, közösen hárítják el a
résztvevők érdekinek figyelembevételével. Ennek megfelelően a felmerült vitáik egymás között békés úton történő
rendezésére törekednek elsősorban, és csak azok sikertelensége esetén fordulnak a hatályos magyar polgári
eljárásjog szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták és magukra nézve kötelezőnek fogadták el. A jelen megállapodás 5 egymással mindenben megegyező eredeti
példányban készült, amelyből 1 példány az Energiaklubot, 1 példány a Magyar Energiahatékonysági Intézetet, 3
példány az Önkormányzatot illeti.
Budapest, 2022........

Budapest, 2022........

Energiaklub
képviseli:
Méhes Martina
ügyvezető és szakmai
igazgató

Magyar Energiahatékonysági
Intézet
képviseli:
Koritár Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

Budapest, 2022.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseli
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Pénzügyi fedezetet nem igényel. Budapest, 2022.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kiss-Bander Marianna pénzügyi iroda vezető
Jogi szignalizáció
Budapest, 2022..............

dr. Németh Mónika jegyző
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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, amely
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 személyjogi 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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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.), mint Önkormányzat időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más
módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titokvédelméről 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 a
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 Önkormányzat üzleti titoknak
minősít, vagyjogosan 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 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 megállapodáshoz

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a megállapodás 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: hivatal@budavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@hudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám, lakcím, adóazonosító szám
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR
6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és
vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének
teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési
ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül,
az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely
személyes adatát.
7.3.
A törléshez valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes
adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a
Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő
ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozásét, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél
lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az
adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
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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, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugvfelszolgalat(5>naih.hu:
web oldala: hf.tos://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján
megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
Beszámoló a Budapesti Rendőr- főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi
tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azokkal kapcsolatos feladatokról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

ü- KW ö/w,
^ %
dr. Németh Mónika
Jegyzői Iroda

Váradiné Naszályi Márta QPf
jegyző

polgármester^
\<£
\

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint a rendőrkapitány vagy kijelölt
helyettese

évente beszámol

a

rendőrkapitányság

illetékességi területén működő települési

önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján Krammer György Zsolt r.ezredes, Budapest Rendőr
főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője elkészítette a kerület közbiztonsági

£

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló
2021. évi beszámolót, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Tájékoztatom a Képviselő- testületet, hogy a döntének nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése pontja alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...... ) önkormányzati határozata
a Budapesti Rendőr- főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság I.
kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Budapest, 2022. április.....

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet: Beszámoló a Budapesti Rendőr- főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi
tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azokkal kapcsolatos feladatokról

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
I. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi
tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Budapest, 2022, március

KR4MMER GYÖRGY ZSOLT R. EZRED

2

Bevezetés
Az alábbiakban értékelt időszak, a második olyan év volt, melyet nagy részben uralt a Covid
járvánnyal kapcsolatos speciális feladatok elvégzésének prioritása. A világjárvány kapcsán
bevezetett szakmai protokollokat már készség szinten kiváló minőségben hajtottuk végre.
Állományunk napi munkavégzésébe ezen feladatok szervesen illeszkedtek bele.
Az egészségügyi szabályok betartatása így továbbra is fontos vezetői feladatként jelentkezett
Az elsődleges szakmai cél az volt, hogy az értékelt időszakban, a kerületünkben megvalósuló
bűncselekmények száma továbbra is csökkenő tendenciát mutasson. Ennek eleget tettünk. A
csökkenés megfelel az erre vonatkozó társadalmi igénynek. Budavár közbiztonsága
továbbra is kiváló. Ez az elsődleges mérőeleme kapitányságunk szakmai tevékenysége
eredményességének.
A lakosságunk hosszú évek óta megelégedettséggel tekint munkánkra, az itt lakók átékelik a
biztonságot, szeretnek itt élni. December hónap elején Hazánk egyik vezető gazdasági
lapjának életminőséggel kapcsolatos cikke szerint jelen időben Magyarország legélhetőbb
települése, kerülete az I. kerület. Az ingatlanárak itt növekednék a legdinamikusabban. Ezt
az elismerést - mely nem kizárólag a rendőri tevékenységnek, de részben annak is szól különösebben nem kell kommentálni.
A biztonság az együttműködőinkkel való közös munka eredménye, hiszen közösen
hatékonyabbak vagyunk. A Budavári önkormányzat mellett kiemelendő a Budavári
Polgárőrség folyamatos közterületi jelenléte. Az I. kerület lakói átlag lelett jogkövetők, mely
szintén jelentős tényező a közbiztonság terén.
Az Önkormányzat városfejlesztési elképzelésében továbbra sem szerepel az éjszakai
szórakozóhelyek és bevásárló-központok létesítése, mely az egyik alappillére az alacsony
bűncselekményszámnak. Bűnelkövetői és bűncselekményi gócponttal nem rendelkezik a
kerület. A jó minőségű térfigyelő kamera rendszer az átutazó bűnözőket jobbára elriasztja.
Kiemelendő, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos feladatainkban folyamatos és
zökkenőmentes együttműködést hajtottunk végre a Magyar Honvédséggel, a Polgárőrséggel,
a Polgármesteri Hivatallal.
Az értékelt időszakban immár 8 esztendeje csökken a bűncselekmények száma, javul a
közbiztonság. A szakmai szempontokat elemezve, kijelenthető, hogy a rendészeti és
bűnügyi eredményességünk folyamatosan javul. Ez nagyban köszönhető a kapitányság
szervezeti elemei célirányos feladat-meghatározásának és együttműködésének.
Filantróp rendészeti hozzáállásunknak köszönhetően a hideg időszakokban nem történt
kihüléses haláleset. A fedél nélküli létet társadalmi problémaként közelítjük, az intézkedési
metodikát a fokozatosság jellemzi.
A mindennapok szolgálatellátásában komoly támogatás az Önkormányzat által a
megerősített rendőri jelenlétet biztosító túlszolgálat finanszírozására, valamint a
térfigyelő rendszer működtetésére biztosított 16 millió forint. Ezzel a pénzügyi
lehetőséggel nagyobb számú közterületi rendőri jelenlétet tudunk biztosítani, mely alapjaiban
hozzájárul a kerület stabil közbiztonságához.
Tevékenységünket a kerületi lakosok szimpátiával fogadják és segítik munkatársainkat.
Budapest I. kerületének tartósan jó a közbiztonsága.
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Budai test L kerülete
Működési területünk Budapest egyik legkisebb kiterjedésű kerülete, területe 3,4 km2. A
lakosok lélekszáma közel 26.000 fö.
A Vámegyed Fővárosunk és Hazánk turisztikai középpontja, számtalan, egyenként is
világszinten kiemelkedő idegenforgalmi látványosságával. Ezt egészíti ki a „Várszoknya”
hangulata, a rakparti sétány, a Gellérthegy éjszakai panorámája, mely világszerte közismert,
valamint éttermeink, melyek Európa egyik kiemelkedő új hullámos gasztronómiai élményét
nyújtják az oda betérőknek.
Az értékelt időszakban a Covid járvány miatt szinte nullára redukálódott turisztikai terhelés
erőteljes növekedésnek indult Természetesen ez még messze elmarad a járvány nélküli
korábbi időszakoktól.
A felsoroltak kiegészülnek a Déli pályaudvar szintén növekedő tranzitforgalmával.
Itt található Magyarország Köztársasági Elnökének és Hazánk legfőbb Katolikus Egyházi
méltóságának az Esztergom-budapesti bíboros herceg-prímásnak a Hivatala is.
Idegenforgalmi látványosságaink, Budavár Budapesten belüli elhelyezkedése a legszebb
kerületté emel bennünket Budavár sajátossága a turisztikai érintettségén túl a kiemelt államiés egyházi protokoll eseményekkel kapcsolatos rendezvények biztosítása. Ezek száma
úgyszintén minimálisra csökkent.
A tavalyi célkitűzésünket a járvány miatti speciális feladatrendszer maradéktalan
végrehajtása mellett is megvalósítottuk.

1. A kerület közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A regisztrált bűncselekmények száma 2021. évben - az Egységes Nyomozó Hatósági és
Ügyészségi Bűnügyi Statisztika elkövetés helye szerinti bontás adatai alapján - a 2020. évi
628-ról, 2021. évben 549-re, 12,6%-kal csökkent.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2021. évben 20,5%-kal, a 2020. évi 278ról, 2021, évben 221-re csökkent.
13. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma a két év viszonylatában 10,7%-os csökkenést
mutat (a 2020. évi 2493,1-ről, 2021. évben 2225,6-ra).
1.4. A kerület területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).
Budapest 1. kerületében a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2021. évben 22,6%-os
csökkenést (a 2020. évi 319-ről, 2021. évben 247-re) mutat a bázisévhez képest.
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Emberölés, szándékosan elkövetett emberölés már hosszú ideje, így 2021. évben sem volt
kerületűnk területén, mint ahogy halált okozó testi sértés sem.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2020. évben 2-t, míg 2021. évben nem
regisztráltunk ilyen bűncselekményt.
Embercsempészés miatt sem 2020. évben sem 2021. évben nem fejeztünk be eljárást
Lakásbetörés:
A lopáson belül több lakásbetörést regisztráltunk a kerületben a vizsgált időszakban az
előző évhez képest (a 2020. évi 12-ről, 2021. évben 28-ra nőtt).
Kerületünk területén többnyire társas- és bérházak találhatók, így a lakásbetörések is olyan
házakban történnek, ahol több lakás található. A lakásba bejutás módjára az ajtóbefeszítés és a
hengerzár-törés módszere volt a legjellemzőbb.
A 2020-as évhez képest a pince és egyéb ingatlanrészek feltörésének a száma elenyésző
mértékű volt. Lakásbetörések során továbbra is készpénzt, ékszereket, illetve könnyen
elvihető, kisebb műszaki cikkeket tulajdonítottak el.
Kábítószer bűncselekmények helyzete:
Budapest I. kerületében sem bevásárló központ, sem piac, sem klasszikus éjszakai
szórakozóhely nincs, a kábítószer használat nem jellemző.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények - terjesztői magatartások tekintetében - száma
2020. évi 3-ról, 2021. évben 1-re csökkent.
A testi sértések száma 2021. évben 12, mely 4-gyel kevesebb, mint 2020. évben (16). A
súlyos testi sértések száma eggyel nőtt, 2020. évben 7-et, míg 2021. évben 8-at regisztráltunk.
A garázdaságok száma a 2020. évi 41-ről, 2021. évben 38-ra csökkent.
A lopások {betöréses lopásokkal együtt) száma 2020. évben 210, míg ez a szám 2021.
évben 149. Ez 29%-os csökkenést mutat.
A zárt gépjármű-feltörések száma 2020. évben 26-ról 2021. évben 10-re csökkent.
A személygépkocsi lopások tekintetében 2020. évben 6-ot, míg 2021. évben 1-et
regisztráltunk.
Rablás bűncselekményt 2020. évben 6-ot, 2021. évben pedig 7-et regisztráltunk a kerületben.
Rongálás bűncselekménye miatt 2020. évben 32, míg 2021. évben pedig eggyel több, 33
eljárást fejeztünk be.
Orgazdaság bűncselekményt 2020. évben nem, 2021. évben pedig 2-t regisztráltunk.
Jármfi önkényes elvétele bűncselekményt 2020. évben és 2021. évben sem regisztráltunk a
kerületben.
A fenti adatok egyértelműen a kerület közbiztonságának javulását szemléltetik. Az egyes
bűncselekmény típusok esetében a csökkenő tendencia eléréséhez szükséges volt, hogy a
közterületi és a bűnügyi állomány azonnal és láthatóan reagáljon egy-egy kirívó eseményre.
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények korén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése
A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül jellemző és a lakosság szubjektív
közbiztonságérzetét érdemben befolyásoló bűncselekmény típus nem volt szakmailag
érzékelhető Budavár területén.
Trükkös lopás
Tekintettel arra, hogy kerületünkben az összlakosságon belül magas a jómódú időskorúak
aránya, ezért gyakori célpontjai a trükkös módszerrel elkövetett lopásoknak, csalásoknak. E
bűncselekmény egyik jellemzője, hogy az elkövetők a sértett megtévesztésével jutnak be az
ingatlanba, majd eltulajdonítják készpénzüket, aranytárgyaikat.
A vagyon elleni bűncselekmények körének meghatározó része volt évekkel ezelőtt a trükkös
bűncselekmények aránya. Ez jelenleg visszaszorulóban van, köszönhetően nem csak a helyi,
de az országos figyelem-felhívó, tájékoztató kampánynak.
A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül segítségnyújtás elmulasztása
bűncselekményt 2020. évben nem, 2021. évben 3-at regisztráltunk a kerületben.
Cserbenhagyás bűncselekményt 2020. évben 1-et, 2021. évben pedig nem regisztráltunk a
kerületben.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Az összes rendőri eljárásban regisztrált nyomozáseredményesség alakulásáról elmondható,
hogy a 2020. évi 61,1 %-ról, 2021. évben 64,7%-ra növekedett.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi
60,9%-ról 2021. évben 75,6%-ra növekedett.
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 37,1%ról 2021. évben 50,7%-ra növekedett.
Emberölés, szándékos befejezett emberölés a Rendőrkapitányság illetékességi területén
nem történt 2021. évben.
Embercsempészés bűncselekmény miatt nem zártunk le eljárást az elmúlt időszakban.
A rablás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 2020. évben 91,7%-ról 2021.
évben 100%-ra emelkedett.
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A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 2020. évben
100%-os, 2021. évben nem zártunk le eljárást, így eredményességben nem mérhető.
Garázdaság bűncselekmény tekintetében a nyomozáseredményességi mutató a 2020. évi
70%-róI, 2021. évben 92,1%-ra nőtt.
A lopás bűncselekmény nyomozóseredményességi mutatója a 2020. évi 18,8%-ról 2021.
évben 29,8%-ra nőtt.
A zárt gépjármű-feltörések nyomozáseredményességi mutatója 2020. évben 13,6%-ról
2021. évben 33,3%-ra nőtt.
Személygépkocsi lopások nyomozáseredményességi mutatója 2020. évben 40%-róI 2021.
évben 100%-ra emelkedett.
A lakásbetörés bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 23,5%-ról,
2021. évben 35%-ra emelkedett.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket - terjesztői magatartások tekintetében sem 2020. évben, sem 2021. évben nem regisztráltunk.
A testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 93,8%-ról,
2021. évben 100%-ra emelkedett A súlyos testi sértések nyomozáseredményességi
mutatója 93,8%-ról, 100%-ra emelkedett
A jármű önkényes elvétele bűncselekménnyel kapcsolatban sem 2020. évben, sem 2021.
évben nem fejeztünk be eljárást.
A rongálás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 30%-ról 2021.
évben 45,2%-ra emelkedett.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
2020. évben 90 db, a 2021. évben 63 db tulajdon elleni szabálysértési előkészítő eljárás került
iktatásra hatóságunknál.
Ebből a statisztikailag releváns tulajdon elleni szabálysértések száma: ismeretlen személy
által, nem bolt sérelmére, lopással elkövetett jogsértések száma a 2020. évi 33 eset, melyből
az elkövető ismerté vált: 14 esetben, a felderítési mutató 42,42%. A 2021. évben 23 eset,
melyből az elkövető ismerté vált: 11 esetben.
A felderítési mutató 2021. évben 47,83% volt. Az eredményesség tekintetében javulás
tapasztalható.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A könnyű, illetve súlyos sérüléses, valamint halálos közúti közlekedési balesetek számai az
alábbiak szerint alakultak.
Súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset 2020. évben 16 db, míg 2021. évben 13 db volt,
amely 18,75%-os csökkenést jelent. Könnyű sérüléses közúti közlekedési baleset 2020. évben
60 db, míg 2021. évben 50 db volt, amely 16,7%-os csökkenést jelent. Halálos közúti
közlekedési baleset 2019-2021, évben nem történt.
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek összesített száma a 2020. évi 76-ról,
2021. évben 63-ra csökkent, mely 17,1%-os csökkenést jelent.
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A közlekedési balesetekben összesen megsérült személyek száma a 2020. évi 81-röl, 2021.
évben 78-ra csökkent.
Jelen időben traffipax berendezéssel non rendelkezünk. A meglévő 2 db hiteles elektromos
légalkohol-mérő berendezéssel, illetve a 6 db alkoholteszterrel az ittassággal kapcsolatban
felmerülő intézkedéseket végre tudjuk hajtani.
2021. évben az ittassággal kapcsolatos intézkedések száma az előző évhez képest emelkedett
(a 2020. évi 45-ről, 2021. évben 51-re nőtt).
A mintavételre történő előállítások száma kissé emelkedett 2021-ben az előző évhez képest
(2020. évben 34, 2021. évben összesen 39 előállítás történt). A Rendészeti Osztály heti
rendszerességgel vesz részt központi, ittas járművezetők kiszűrésére szervezett fokozott
ellenőrzésekben.
A Rendészeti Osztály a teljes esztendőt felölelően tartott közlekedésbiztonsági akciókat,
ellenőrzéseket. Ennek is köszönhető a közlekedési helyzet javulása. Markáns pozitív irányú
elmozdulást jelentene a Hegyalja út Erzsébet híd! lefutójára telepített Véda kapu.

n. A Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések
és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága
A 2021. évben összesen 4.883 főt vezényeltünk szolgálatba összesen 57.706,3 órában. Ebből
a közterületen töltött idő 29.070,45 óra.
Az I. kerület lakossága a 2019. január 1-jén készült felmérés szerint 26.149 fő, így egy fő
rendészeti állományú rendőrre átlagosan 1.452 lakos jut
2. A közrendvédelmi szoigálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására
vonatkozó adatok
Az előállítások száma 2020. évi 118-ról 180-ra, az elfogások száma 2020. évi 122-ről 162-re
emelkedett, mindkét esetben markáns emelkedésre került sor. A büntető feljelentések száma a
2020. évi 111-ről 2021. évben 130-ra nőtt. A bűncselekmények száma az előző évek
tendenciáit követve tovább csökkent. A fenti számok a rendőri munka hatékonyságát
mutatják. A 2022. évre előre vetített egyik célunk ennek a hatékonyságnak a fenntartása,
illetve fokozása.
A Rendőrkapitányság rendészeti állománya szervezetten látja el a feladatát. A
segélyhívásokra reagáláson kívül folyamatosan fellépnek a jogsértőkkel szemben, azok
elkövetőit felelősségre vonják. 2021. évben a kerületi rendőrök összesen 1.196 esetben
végeztek a gépjárművezetőkkel szemben légalkoholos ellenőrzést Az ellenőrzések során 51
ittas gépjárművezetőt szűrtek ki a közúti közlekedésben résztvevők közül.
A szabálysértések miatt tett feljelentések száma a 2020. évi 762-röl 2021. évben 933-ra
növekedett a vizsgált időszakban.
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A feljelentések túlnyomó többségben a megállás és a várakozás szabályainak a be nem
tartásához, illetve a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabálysértésekhez köthetők.
A helyszíni bírságok tekintetében mind a megbírságolt személyek, mind a kiszabott
bírságösszegek tekintetében jelentős növekedés tapasztalható. A helyszíni bírságok száma és
összege a 2020. évi (263 fö) 4.015.000,- forintról, 2021. évben (1.130 fö) 20.230.000,forintra változott.
A Készenléti Rendőrség állománya a Budai Várban folyamatosan lát el szolgálatot. 2021.
évben a Készenléti Rendőrség munkatársai világháborús lőszerek hatástalanításával
kapcsolatos intézkedések és helyszín-biztosítások során nyújtottak segítséget a kerületi
rendőröknek.
3. A rendezvénybiztosítások
Budapest I. kerülete kiemelten érintett a kulturális és a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó
rendezvények megrendezésével kapcsolatban. A COVID-19 világjárvány visszaszorítása
érdekében bevezetett védelmi intézkedésre tekintettel a 2021-es év első hónapjaiban tilos volt
a gyülekezések megtartása, mely ezt kővetően feloldásra került. Az újra megtartásra kerülő
rendezvényeken a védettségi igazolványhoz kötött részvétel, illetve a lakosság óvatossága
miatt a vendégszám meg sem közelítette a járvány előtti időszakot. A 2021. évben 29 esetben
történt a kerület területén biztosítási feladat.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések). A COVID-19 világjárvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri
feladatok.
A 2021-es évben a kerületben II. világháborús robbanótestekkel kapcsolatban 13 esetben
került sor intézkedésre, azonban csupán 1 esetben került sor lakosságvédelmi intézkedések és
forgalomkorlátozás bevezetésére, valamint 1 esetben forgalomkorlátozásra.
A lakosságvédelmi intézkedés során összesen 3 épületben, 61 lakásból, 21 föt helyeztek
biztonságba a rendőrök és a társszervek.
A COVID-19 világjárvány visszaszorítása érdekében a Rendőrkapitányság állománya
folyamatosan ellátta a karanténban elhelyezett személyek ellenőrzését, illetve közterületen a
védelmi intézkedések betartatását.
COVID-19 világjárvány és veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok:
A 2021. év során, a 2020-ban bekövetkezett járvány egészségügyi válsághelyzet kezelésének
folytatása során a feladatként meghatározott és a kormányrendeletekhez igazított védelmi
intézkedések kerültek végrehajtásra.
Ennek során a 2021. január 1. és május 1. közötti időszakban a 2020. őszétől bevezetett
kijárási tilalom, a vendéglátóhelyek időkorlátozás betartásának ellenőrzése, a házi
karanténban levők- és a maszkviselés ellenőrzése, valamint a csoportosulási szabályok
betartatása volt a fö végrehajtási feladat, majd a május 23-át követő időszakban a kijelölt
helyeken kőtelező maszkviselési szabályok betartatása volt a fó ellenőrzési terület.
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Ennek során továbbra is a rendészeti és a bűnügyi osztály, valamint a Magyar Honvédség,
feladatra ide rendelt állománya látott el közös szolgálatot 2021. február 28-ig. Folyamatosan
ellenőrizték a közterületi maszkhasználatot, valamint az üzletekben történő (alkalmazotti és
vásárlói) maszkhasználatot.
Ugyanígy, a közterületeken való csoportosulások és a 20.00 - 05.00 majd 23.00 - 05.00 órák
közötti kijárási tilalom betartását, valamint a házi karanténba helyezett személyek lakcímen
tartózkodásának betartását.
A kerületi közbiztonságra gyakorolt legnagyobb hatása a veszélyhelyzetnek, hogy a
nagyszámú turistaforgalom elmaradt. Általánosságban kijelenthető, hogy Budapest I.
kerületében az itt élők és a helyben dolgozók a járványügyi szabályokat döntően
betartották.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályán 14 körzeti
megbízott teljesít szolgálatot. Mind a 14 főnek van működési körzete, melyek lélekszáma
átlagosan 2.470 fö, egy fö körzeti megbízottra átlagosan 1.867 lakos jut Az élmúlt évben az
állományban történt létszámbeli változások miatt a körzeti megbízottak személye esetenként
változott, de a státusz azonnal feltöltésre került. Az új körzeti megbízottak folytatták a
lakossággal való kapcsolattartást, illetve közrend-közbiztonság fenntartását.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Rendőrkapitányság közterületi állományának átlagos kiérkezési ideje 2021. évben 10 perc
44 másodperc volt. A vizsgált időszakban a Rendőrkapitányság vonatkozásában a BRFK
Tevékenység-irányítási Központjába érkezett bejelentések száma 3.392 volt.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi
tevékenység, kábítószer-rendészet)
Szabálysértési eljárások:
A szabálysértési ügyiratok száma a 2020-as évhez viszonyítva 2,9%-kal nőtt 2021. évben.
Szabálysértési eljárás 2020. évben 1.345, míg 2021. évben 1.384 esetben indult A kismértékű
növekedés a közlekedési, valamint a járványügyi szabálysértések számának emelkedéséből
adódik.
A szabálysértési ügyek döntő többsége a közlekedési szabálysértésekből tevődött össze,
melyek nagy aránya kisebb súlyú, kis hányada kiemelt súlyú szabálysértés.
Az átlagosan kiszabott pénzbírságok összegét tekintve 8,2%-os növekedés mutatható ki.
Ennek oka a járvány idején a korlátozásokkal kapcsolatos szabályok megszegése miatt
kiszabott magasabb pénzbírságok voltak.
A helyszíni bírság végrehajtási ügyek száma közel azonos maradt, 2020. évben 194 db, 2021.
évben 199 db ügy került iktatásra. A szabálysértési ügyekben érkező megkeresések száma
azonban jelentősen nőtt, míg 2020. évben 35, addig 2021. évben 81 érkezett.
Előkészítő eljárások:
2021. évben 17 db előkészítő eljárás lefolytatására került sor, ezek 1 db rendzavarás, 4 db
garázdaság, 7 db engedély nélküli vezetés és 5 db tulajdon elleni szabálysértés. A fenti
számok emelkedést mutatnak, hiszen 2020. évben 10 előkészítő eljárást folytattunk le.
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A tulajdon elleni szabálysértés esetében mutatható Id növekedés (2020. évben 2 eset volt).
Jogszabályi változás miatt az engedély nélküli vezetés szabálysértési elzárással is sújtható
szabálysértések körébe került, így az ezek miatt indult eljárások száma is hozzájárult a
növekedéshez.
Engedélyügyi tevékenység:
Engedélyügyi tevékenység vonatkozásában személy- és vagyonőr engedélyek kiadása
tekintetében 2020. évben 23, míg 2021. évben 31 esetben került kiadásra igazolvány.
Illetékességi terültünkön összesen 6 személy- és vagyonőri, valamint magánnyomozói
tevékenységgel kapcsolatos vállalkozás működik és 92 érvényes személy- és vagyonőri,
valamint magánnyomozói és biztonságtechnikai tervező, szerelő igazolvánnyal rendelkező
magánszemélyt tartunk nyilván.
Az Igazgatásrendészeti Osztály által végrehajtott, a jogszabály által előirt ellenőrzések
tapasztalata szerint a kerületben működő személy- és vagyonőri vállalkozások
általánosságban jogszabálykövető magatartást tanúsítanak, melyből kifolyólag az
ellenőrzések alkalmával mindössze 1 esetben volt szükség figyelmeztetés alkalmazására,
adminisztratív hiányosság miatt, azonban szabálysértési feljelentésre, büntetőeljárás
kezdeményezésére, illetve felügyeleti bírság kiszabására, tevékenység engedély
visszavonására, igazolvány helyszíni elvételére nem került sor.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás.
8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti
erőszak helyzetének bemutatása.
A bűnmegelőzési program foglalkozásai az iskolai tanítási időben az osztályfőnöki órák
keretében történtek. Az előadásokat az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó vetítéssel egybekötött
kötetlen beszélgetéssel, konzultatív módon végezte. A foglalkozásokon felvilágositó,
preventív előadások megtartására került sor a bűnmegelőzési és egészségnevelési
témakörökben. Ezen túlmenően a bűnmegelőzési tanácsadó a telefonos és e-mail elérhetőség
megadásával lehetőséget biztosított a szülők számára is a bűnmegelőzési témakörben
felmerülő problémák megoldásában, ezen kívül napi rendszerességgel volt jelen áz
iskolákban. Ennek során lehetősége nyílt a diákoknak, tanároknak és a szülőknek az iskolai
bűnmegelőzési tanácsadó személyes megkeresésére, a problémák megbeszélésére,
tanácsadásra, esetmegbeszélésre.
8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI
ZSARU program).
A Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzési munkát egy fő látja el. A kerület iskoláival 2021.
évben is folytatódott a jó munkakapcsolat. A Közép-Budai Tankerület által kijelölt oktatási
intézmények részéről maximális fogadókészséget tapasztaltunk, kollégánk munkájával
elégedettek. Az iskolák 9-13. osztályos tanulóit szólítja meg a program. Az értékelt évben a
járványhelyzet következtében 5 iskolában 81 előadás került megtartásra prevenciós témában,
mely összesen 81 osztályt és közel 2400 diák részvételét jelentette. Az iskolákkal kötött
együttműködési megállapodás alapján az intézmények vezetőivel és az osztályfőnökökkel
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egyeztetve a meghatározott feladatok mentén a helyi tanmenethez rugalmasan alkalmazkodva
alakult ki a foglalkozások menete.
A diákokat az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó program (középiskolások részére) keretében
szólítjuk meg az alábbi témakörökben: jogi alapismeretek, jogtudatos magatartás, iskolai
erőszak, az iskolában előforduló bűncselekmények, közfeladatot ellátó személyekkel
szembeni erőszak, internet veszélyei, internetes bűncselekmények, médiában megjelenő
bűncselekmények, drog-prevenció és egészségfejlesztés, családon belüli erőszak, szexuális
abúzus, külföldi munkavállalás veszélyei, emberkereskedelem, segélyhívószámok használata,
közlekedésbiztonság, rendőrségi pályaorientáció (toborzó).
A BRFK kábítószer prevenciós programja, a ’’Szer ami megváltoztat” keretében
drogprevenciós előadások megtartására került sor szülők, pedagógusok, és diákok részére.
A pedagógusok nyitottak a bűnmegelőzési programjaink iránt, a diákok bizalommal
fordulnak kollégánkhoz. A bűnmegelőzési tanácsadó saját feladat-meghatározás alapján a
kerület összes oktatási intézményével kapcsolatban áll, velük egyeztetve további előadásokat,
fogadóórákat és konzultációkat tart. Az év folyamán két alkalommal szerveztünk nyílt napot a
Rendőrkapitányságon az általános iskolások számára. A fiatalok bepillantást szerezhettek az
épületben folyó mindennapi rendőri munkáról, illetve megtekinthették és kipróbálhatták a
rendőri járműveket és eszközöket Bűnmegelőzési tevékenységünk aktivitása a járvány
helyzettel kapcsolatban nem csökkent, de ez szükségszerűen átterelődött a sajtó és az online
felületek irányába.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó munkája mellett a kerület áldozatvédelmi referensi
munkáját is ellátja, egyben az együttműködő segítő szervezetekkel, a Budavári
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal tartja a kapcsolatot.
A kerületi jelzőrendszeri tagokkal, mint a gyámhivatal, a gyeimekj óléti szolgálat, a
családsegítő szolgálat, a nevelési intézmények és a védőnői szolgálat munkatársaival,
valamint a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal való zavartalan és kölcsönös bizalomra
épülő együttműködés biztosított. A jól működő, hatékony jelzőrendszer segítségével
biztosítottak az együttműködés feltételei.
8.1.4. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.
A Rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadója - a járványügyi helyzet adta
korlátok figyelembevételével - tájékoztatott a vagyon elleni bűncselekmények
megelőzhetőségéről, az elkövetési módszerekről, a megelőzést szolgáló eszközökről és
magatartásokról. Aktualitásuknak megfelelően cikkeket jelentetünk meg a kerületi Vámegyed
újságban.
8.1.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül „a szülők és a családok a Rendőrség
kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében*' című programterv
tapasztalatai).
A Rendőrkapitányság drog-prevenciós referense végzi specifikus feladatait az iskolákban.
A kijelölt intézményeken tűi is állandó, kölcsönös kapcsolatot tartunk körzeti megbízotti és
vezetői szinteken a kerületi iskolákkal. A kerületi oktatási intézmények - felkérésünkre
történő - tájékoztatása szerint az iskolákban a kábítószer probléma nincs jelen, a
tanulók kriminalizálódása nem detektálható.
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8.1.6. Kiberbiztonság bemutatása.
Rendőrkapitányságunk bűnmegelőzési előadója prevenciós előadásokat tartott az iskolákban
tanulóknak, illetve szüleiknek az Internet használat veszélyeiről, az internetes vásárlások, a
jelszó-védelem, a személyes adatok biztonsága, illetve az interneten történd kapcsolatteremtés
és kapcsolattartás tárgyköreiben.
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása
Budapest I. kerületében iskolaőrség létrehozására nem került sor. A kerületünkben működő
oktatási intézmények jó hírű és megítélésű iskolák, melyekkel Rendőrkapitányságunk
kapcsolata jó és a tanulók általános magatartása és szocializációja nem indokolja ezt,
8.3. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.
Kapitányságunk kommunikációs tevékenységének fő színtere a Budavári önkormányzat által
kéthetente megjelenő Vámegyed Újság, amely időről időre ad alkalmat és felületet a
rendőrséggel kapcsolatos hírekre, felhívásokra, tájékoztatásokra, bűnmegelőzési tanácsokra.
Az elmúlt esztendőben a helyi sajtómegj elenésünk nagymértékben növekedett. Polgármester
Asszony támogatta a nagyobb számú rendőrségi hír, felhívás és megelőzési tárgyú tartalom
megjelenését Ennek is köszönhető, hogy főként az idősek sérelmére elkövetett bükkös
vagyon elleni bűncselekmények jelentősen csökkentek. A 2021. évben többször a helyi
médiába bűnmegelőzéssel kapcsolatos szóróanyagokat jelentettünk meg, melyekben - többek
között - felhívtuk a lakosság figyelmét értékeik őrzésére, tanácsokkal láttuk el az idős
embereket betörés, telefonos csalók megjelenése esetére, felhívtuk a lakosok figyelmét az
internet veszélyeire, az internetes bűnözésre. A nyári és az őszi-téli időszakra, illetve a
Mindenszentek Ünnepére baleset-megelőzéssel kapcsolatos szóróanyagokat küldtünk ki,
felhívva a lakosság figyelmét a körültekintő, felelős gépjárművezetésre.
A Rendőrség országos megjelenésű lapjában, a Zsam Magazinban, illetve a police.hu
weblapon több cikk jelent meg munkatársainkról, eredményes munkánkról. A BRFK
Kommunikációs Osztálya részére kerülnek megküldésre az olyan elfogások, vádemelési vagy
bíróság elé állítási javaslattal lezárt ügyek, amelyek közérdeklődésre is alkalmasak lehetnek.
A Kapitányságvezető és a körzeti megbízotti állomány is folyamatos rendelkezésre áll az
önkormányzati képviselők számára.
8.4. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped”
program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.
„Az iskola rendőre” program keretében az előző tanév vonatkozásában Rendőrkapitányságunk
4 iskolában, 14 osztály, valamint 297 tanuló részvételével szervezett programokat, illetve vett
részt az iskolák rendezvényein. Munkatársaink 14 alkalommal a diákoknak, 8 alkalommal a
szülőknek, illetve a tanári kar részére tartottak előadásokat
A program keretében 1 olyan rendezvényen vettek részt az iskolarendőrök, melyet iskoláink
szerveztek. Az iskola rendőrök 1 alkalommal szerveztek iskolai rendezvényeket.
A veszélyhelyzet miatti jelenléti oktatás részleges szünetelése nem tette lehetővé az aktuális
tanévben „Az iskola rendőre” program korábbi évekhez hasonló mértékű működését.
Kerületünkben nem valósult meg a „SuliMoped” program.

9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés.
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Az Ónkormányzat képviselő-testületének képviselőivel példaértékű és kölcsönösen segítő
jellegű az együttműködésünk. Rendszeres az információáramlás az önkormányzati
képviselőkkel, a Polgármester Asszonnyal és az Alpolgármester Urakkal, valamint a közös
feladatellátásában érintett szakterületekkel.
A körzeti megbizottaink folyamatosan rendelkezésre állnak és kapcsolatot tartanak az egyéni
körzettel rendelkező önkormányzati képviselőkkel, az idősek klubjaival és a Keresztény
Egyházak vezetőivel is. A kiváló együttműködésekkel és partnerséggel kapcsolatosan
büszkén kijelenthető, hogy ezen a téren több éve állandóság tapasztalható.
A mindennapok szolgálatellátásában jelentős támogatást jelentett az Önkormányzat
által a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására, valamint a közterületi térfigyelő
rendszer üzemeltetésére biztosított összeg.
Ezzel a pénzügyi lehetőséggel nagyobb számban tudtuk biztosítani a közterületi rendőri
jelenlétet, mely alapjaiban befolyásolja a kerület közbiztonságának állapotát.
A Budavári Önkormányzat a Budapesti I. kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közalapítványon
keresztül 2021. évben 76 fő munkatársunkat részesítette jutalomban. Az értékelt időszakban a
Budavári Szent György díjat 1 fö kolléga érdemelte ki.
Az Önkormányzat által biztosított elismerési rendszer, annak mértéke, az állomány körében
nagy elismertségnek és népszerűségnek örvend, a Rendőrkapitányság állománya
megtartásában kiemelkedő szerepe van.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.
A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészséggel, illetve a - területileg illetékes - Budai Központi
Kerületi Bírósággal kiváló a munkakapcsolat
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
együttműködés helyzete.
A kerületben működő történelmi keresztény egyházakkal hagyományosan jó és folyamatos az
együttműködés. A társadalmi és iskolai, ifjúsági programokban a részvételünk sok éve
állandó. A kerületben működő civil szervezetekkel alkalomszerű és célhoz kötött az
együttműködés.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő évre
Az értékelt időszakban a COVID-19 világjárvány új, a korábbi években nem ismert feladatait
már készség-szinten hajtottuk végre. A közbiztonság minőségét legmarkánsabban az
mutatja, hogy a kerületünkben elkövetett bűncselekmények száma a alacsony és
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
Az itt élők azt értékelik „biztonság5-ként, ha környezetükben nem történik kriminális
incidens. Az, hogy az I. kerületi lakosok szeretnek itt élni, kötődnek a lakóhelyükhöz, az
egyik legkomolyabb elismerés, amit kaphatunk. Ennék kiváló láttatója, a rendőrség
működésétől független, a felvezetésben már említett vezető gazdasági magazin értékelése,
mely megállapítása szerint jelen időben Budapest I. kerülete hazánk legélhetőbb települése.
Ennek érdekében mind a kerületi kapitányság, mind a Budavári Önkormányzat sokat tesz.
Minden bűncselekményi kategóriában a felmerülő jelzésekre gyors és megfelelő választ
adtunk. A közlekedési helyzet egy belvárosi lokalizációjú kerülethez képest működőképes,
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de megítélésem szerint tovább javítható. A közterületi térfigyelő rendszer a modernizálását
követően hatékonyabb segítséget ad a felderítő, bűnügyi és szabálysértési tevékenységhez.
A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó kulturális, illetve egyéb rendezvények biztonságban
lezajlottak, azokon rendkívüli esemény nem történt. Közterületi kihüléses haláleset - ahogy
sok év óta nem - az értékelt időszakban sem történt
Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges költségek
finanszírozásával, továbbá a nagyságrendjében megnövékedett elismerési lehetőségekkel
nagymértékben hozzájárul az állomány megtartásához. Ez kiegészül a szolgálati lakáshoz
jutás önkormányzati támogatottságával.
Munkánkban nagy segítség volt és hatékonyságunkat növelte, hogy évekkel korábban a
szakmai együttműködéseinket kiszélesítettük a polgárőrséggel, az Önkormányzat és a kerületi
Kormányhivatal hatósági egységeivel.
A következő év kiemelt feladatai között kell meghatározni, hogy az eddig elért eredményeket
meg tudjuk tartani, mind a bűnügyi eredményességből, mind pedig a rendészeti szakterületen.
Ennél még fontosabb, hogy a lakossági szubjektív biztonságérzet is a sok éves javuló pályán
maradjon. Ennek érdekében a bűncselekmények számának csökkentése további kiemelt
feladat.
Az együttműködéseink kiváló színvonalát fenn kell tartam. Minden, a járványhelyzet által
lekötött szakmai kapacitást az I. kerület közbiztonságának érdekében kell átfordítani. Ezek
megvalósulása esetén ismét eredményes esztendőnek nézhetünk elébe.
Az értékelt időszakban a szakmai céljainkat teljesítettük. Csökkenő büncselekményszám
mellett
mind
a
közterületi
intézkedések
számát növeltük,
mind
a
nyomozáseredményességet javítottuk. A járványhelyzettel kapcsolatos feladatokat
maradéktalanul végrehajtottak.
Vezetői, szakmai álláspontom szerint szakmai feladatainkat a lakosság biztonságának
érdekében eredményesen láttuk el.
Budapest, 2022. március^^,,
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Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Ön kormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelten fontosnak
tartja Budapesti, kerületének közbiztonságát valamint a kerületi lakosok szubjektív biztonságérzetének
javítását, ezért a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Költségvetés) 3. számú melléklete K506. Egyéb működési célú

támogatások államháztartáson belülre" megnevezésű rovata terhére bruttó 16 000 000 Ft támogatást
állapított meg az alábbi bontásban:
1.

A

közterületi

kamerarendszer

rendőrségi

szakmai

segítséggel

történő

működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására bruttó 10 635 924 forint
összegben valamint
2.

A közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység
túlszolgálatának díjazáséra, a kerületrészek környékei biztonságának erősítésére, a
közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának túlszolgélattal való
finanszírozására bruttó 5 364 076 forint összegben.

A támogatást megalapozó, alapfeladaton túli célok elérését szolgáló közszolgálati feladatok ellátására
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak alapján az Önkormányzat és a
Budapesti-Rendőrfőkapitányság együttműködési megállapodásokat kívánnak kötni 2022. június 1. és
2023. május 31. közötti időszakra. A megállapodások alapján az Önkormányzat a 2022. évi
költségvetésének K506. „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" megnevezésű
rovata terhére

a fenti

összegek erejéig finanszírozási

keretet

biztosít az

együttműködési

megállapodásokban részletezett feladatok ellátása során felmerülő költségekre.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek - a Költségvetésben meghatározott összegen
felül - további költségvetési vonzata nincs.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékleteit képező Együttműködési megállapodások megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

2. Döntési javaslat

I.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...... ) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfigyelő
kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában együttműködési
megállapodás megkötéséről
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I.

kerület

közrendjének

és

közbiztonságának

megállapodást köt a Budapesti

növelése

érdekében

együttműködési

Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer

működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában 2022. június 1. napjától 2023.
május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2.) Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-

testületé

felhatalmazza

a

polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (.......... ) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a helyi
közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat
finanszírozása tárgyában együttműködési megállapodás megkötéséről
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I.

kerület

közrendjének

és

közbiztonságának

növelése

érdekében

együttműködési

megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő
feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozásának
tárgyában 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
2.) Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

Képviselő-

testületé

felhatalmazza

a

Budapest, 2022.

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1.

melléklet - Együttműködési

megállapodás térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez

szükséges költségek finanszírozására
2.

melléklet - Együttműködési megállapodás a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása
érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozására

BDV/

/2022

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
tétfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására
Amely létrejött egyrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PÍR:

735649

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

adószám:

15735643-2-41

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PÍR:

720388

adószám:

15720388-2-51

székhely:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

képviseli:

dr. Terdik Tamás t. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos,
Budapest rendőrfőkapitánya

a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett
feltételek mellett.

Előzmények

1. Jelen megállapodás célja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban:
Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
alapján az Önkormányzat tulajdonát képező, a Budapest I. kerület, Pauler utca 13. földszint. 4.
szám alatt üzemeltetett közterületi kamerarendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi szakmai
segítséggel történő működtetésével járó feladatok ellátása, Budapest I. kerület közrendjének,
közbiztonságának fenntartása, javítása.
2. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének
közbiztonságát, ezért a BRFK részére a térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges költségek
finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
megnevezésű

rovata

terhére

a

BRFK

részére

10 635 924

Ft,

azaz

tízmillió-

hatszázharmincötezer-kilencszázhuszonnégy forint összeget biztosít a jelen Megállapodásban
meghatározottak szerint.
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A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével
3. A BllFK vállalja, hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését — az Önkormányzat által
biztosított pénzügyi keret terhére — kizárólag a BRFK szabadidős állományával, elsősorban a
Budapesti

Rendőr-főkapitányság

I.

kerületi

Rendőrkapitányság

(a

továbbiakban:

Rendőrkapitányság) személyi állományával megbízási szerződés alapján biztosítja.
4. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges
oktatást megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket külön megbízási szerződésben, írásban
rögzíti.
5. A BRFK a képfelvevők elhelyezését és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat honlapján
közzé teszi.
6. Az Infotv. 25/E. §-ban foglaltak szerint intézkedik az adatkezelés nyilvántartásba vételéről,
illetve az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. ORFK utasítás 61. pontja alapján a BRFK
adatvédelmi tisztviselő útján gondoskodik az adatkezelésnek a Rendőrség honlapján történő
közzétételére.
7. A BRFK mint a térfigyelő rendszer üzemeltetője felel azért, hogy a térfigyelő rendszer
üzemeltetése során keletkezett adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfeleljen, így különösen az információs önrendelkezési jogtól és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek.
8. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben rögzített felvételekhez az arra jogszabály alapján
feljogosított szervek és személyek részéről történő hozzáférés módjára, az adatszolgáltatás rendjére,
valamint a kezelő helyiségekbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására
intézkedik, és annak betartásáról gondoskodik.
9. A BRFK a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére külön vezénylési tervet készít.
10. A BRFK a térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság készenléti csoportvezetője
valamint szolgálatirányító parancsnoka között telefonos és EDR összeköttetést biztosít.
11. A megállapodásban vállaltak teljesítésére legalább 1 főt, heti 7 alkalommal — indokolt esetben a
közbiztonsági helyzet függvényében az önkormányzat pénzügyi keretének terhére ettől eltérően 2
főt —, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmerülő adminisztratív tevékenység elvégzésére (a
vezénylési terv, a megbízási szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére) havi 12 órában 1
főt biztosít.
12. A BRFK vállalja, hogy a rendszer meghibásodásáról, a karbantartás szükségessé válásáról
tájékoztatja az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartót.
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13. A BRFK az Önkormányzat részére minden hónapban a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig
kimutatást küld a megbízás keretében teljesített óraszámokról.
14. A BRFK az Önkormányzat részéről a térfigyelő rendszer működtetési költségeinek biztosítására
átutalt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, azt kizárólag az itt keletkezett költségek kifizetésére
használja fel.

Az Önkormányzat vállalásai
15. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszer és egyéb eszközök,
berendezések teljes fenntartási, üzemeltetési, működtetési költségeit a 20. pontban foglaltak szerint
finanszírozza.
16. Az Önkormányzat a térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges
javítások, felújítások, karbantartások, amortizációs csere) saját költségén ellátja.
17. Az Önkormányzat a megfigyelt területeken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban
előírt figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, pótolja.
18. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a térfigyelő rendszer által rögzített képekhez,
a térfigyelő rendszerhez kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.
19. Az Önkormányzat a térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, általa biztosított
személyektől a különböző nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást
beszerzi.
20. Az Önkormányzat a megállapodásban meghatározott térfigyelős tevékenység finanszírozására
— a megállapodás időtartamára — 4 524 óta/év (1 fő x 12 óra x 365 nap + 1 fő x 12 hónap x 12 óra)
x 2 351 Ft/óra alapul vételével, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összegben 10 635 924

Ft, azaz tízmillió-hatszázharmincötezer-kilencszázhuszonnégy forint összeget biztosít.
21. A térfigyelős tevékenység finanszírozására történő összeg kifizetőt terhelő járulékokat növelt
összegének megfizetése a 13. pont szerinti havi kimutatás alapján minden hónap 20. napjáig
esedékes a BRFK Magyar Államkincstámál vezetett 10023002-01451430 számú fizetési számlájára
történő átutalással.
22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek)
belépését az ellenőrzést követően a Rendőrkapitányság indokolás nélkül megtagadhatja.

Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések
23. Jelen együttműködés keretein belül a Felek nem adhatnak át, nem közölhetnek olyan adatot,
információt, amelynek átadása, közlése jogszabályba ütközik, vagy amelynek átadásával bármelyik
Fél valamely vállalt szerződés, vagy jogszabályi kötelezettségét megszegné, vagy egyéb törvény által
védett adatot, információt sértene.
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24. A felek vállalják, hogy a tevékenységük ellátása során az adatvédelmi előírások teljeskörű
betartásával járnak el.
25. Az adattovábbításra jogosultak körét az RTV. 42/A.§-a határozza meg.

Közös rendelkezések
26. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás napja nem egy naptáh
napra esik, úgy a hatályba lépés napjának a Felek a későbbi időpontot ismerik el.
27. Jelen megállapodás 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig tartó határozott
időtartamra szól, amelyet bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 napos
felmondási idővel — a megállapodás tartama alatt bármikor felmondhatja.
28. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban
felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás
kézhezvételét követő 15 napon belül sem szünteti meg.
29. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.
30. A megállapodás megszüntetése esetén a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül a
felek kötelesek egymással elszámolni.
31. A felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatják egymást azokban az esetekben,
amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Felek az
esedegcsen felmerülő jogvitákat elsődlegesen egyeztetéssel, tárgyalásos úton rendezik.
32. A felek a megállapodásban foglaltak teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő
év május 31. napjáig áttekintik és írásban értékelik.
33. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kőim,
rendelet 50. § (la) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható
szervezetnek minősülnek.
34. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011 (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv.
rendelkezései az irányadók.
35. A felek a térfigyelő tevékenység során szükségessé váló intézkedések végrehajtására szolgáló
rendészeti állomány túlszolgálatának finanszírozására külön megállapodást köthetnek.
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36. A felek a jelen megállapodást — amely öt számozott oldalból áll és öt egymással megegyező
eredeti példányban készült — elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
írják alá.

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

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

.

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

előzetes jogi ellenőrzés:

jogi ellenjegyzés:

képviseletében

dr. Németh Mónika jegyző
Budapest, 2022................................

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

pénzügyi ellenjegyzés:

pénzügyi ellenjegyzés:

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

Budapest, 2022...........................
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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, a tevékenység finanszírozása, 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: hivatala budavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvédelemé budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, fizetési számlazám, elektronikus
levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
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. /.
M tájékoztatás kéréshez valójog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
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 valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól
a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra
az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvédelemé; 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, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszol. akt l é; naili.hu;
web oldala: htrps: '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

BDV/

/2022

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében a Budapest I. Kerületében
teljesített túlszolgálat finanszírozására
Amely létrejött egyrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PÍR:

735649

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

adószám:

15735643-2-41

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PÍR:

720388

adószám:

15720388-2-51

székhely:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

képviseli:

dr. Terdik Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos
Budapest rendőrfőkapitánya

a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett
feltételek mellett.

Előzmények
1.

Felek a jelen megállapodást közszolgálati feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi

XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján az alapfeladaton túli célok ellátására, valamint annak
érdekében kötik, hogy Budapest I. kerület közrendje és közbiztonsága javuljon.
2.

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének

közbiztonságát, ezért a BRFK részére a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló
közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, a kerületrészek környékeinek biztonságának
erősítésére, továbbá a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának túlszolgálattal való
finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (TI. 28.) önkormányzati
rendelete 3. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
megnevezésű rovata terhére 5 364 076 Ft azaz ötmillió-háromszázhatvannégyezerhetvenhat

forint összeget biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.
3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BRFK a jelen megállapodásban szereplő vállalásait a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XIII- törvény (a továbbiakban: Hszt) 139. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével
teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat maximális időtartamát
úgy kell meghatározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja
meg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
tanács irányelv 6. dkk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a Hszt 134. § (2) bekezdése szerinti
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időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti
időtartamot.
4. Erre tekintettel a BRFK a rendőri szolgálatellátás sérelme nélkül a megerősített rendőri jelenlét
teljesítése érdekében a túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére évente legfeljebb 100 óra
túlszolgálat elrendelését vállalja. Kivételesen indokolt esetben Budapest rendőrfőkapitánya az egy főre
irányadó óraszámot meghaladó túlszolgálat elrendelését a rendőrkapitányság vezetőjének indoklással
ellátott előterjesztése alapján engedélyezheti.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével
5. A BRFK a túlszolgálat fedezetét elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági
tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre
bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Budapest I. kerületében teljesített, az
állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

6. A BRFK az Önkormányzat részére a 2022. június 1. napja és 2023. május 31. napja között
túlszolgálat során teljesített óraszámokról minden hónapban a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig elszámolást küld.

Az Önkormányzat vállalásai
7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló
túlszolgálatot az alábbiak szerint finanszírozza: az Önkormányzat Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére a BRFK

részére 5 364 076 Ft azaz ötmillió-háromszázhatvannégyezer-hetvenhat forint összeg erejéig
finanszírozási keretet biztosít.
8. Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálati finanszírozásra a
rendőrkapitányság által megküldött, 6. pont szerinti elszámolás alapján minden hónap 20. napjáig
az esedékes, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összeget átutalja a BRFK Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára.

Közös rendelkezések
9. jelen megállapodás 2022. június 1. napjától 2023. év május 31. napjáig tartó határozott
időtartamra szól, amelyet bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 napos
felmondási idővel - a megállapodás időtartama alatt bármikor felmondhatja.
10. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban
felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti
meg, a felszóhtás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.
11. Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a felek közös megegyezésével történhet.
12. A megállapodás megszüntetése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás
megszűnését követő 30 napon belül.

2

13. A felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti
működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel
oldják meg.
14. A felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év július
31. napjáig áttekintik és írásos beszámolóban értékelik. A beszámolót Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésén elfogadja.
15. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (la) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható
szervezetnek minősülnek.
16. A felek által nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a Hszt., a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást — amely három számozott oldalból és öt egymással megegyező eredeti
példányban készült — elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

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

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

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

képviseletében

képviseletében

dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

előzetes jogi ellenőrzés:

jogi ellenjegyzés:

dr. Németh Mónika jegyző
Budapest, 2022..........................

Budapest, 2022......................
pénzügyi ellenjegyzés:

pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2022.

Budapest, 2022.
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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, a tevékenység finanszírozása, 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: hivatalin budavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvcdclcmri budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, fizetési számlazám, elektronikus
levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett
az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az
állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal
közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5
év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a
szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez
J°&
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 valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól
a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra
az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
kz. 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 adatvédelemig 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, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: uyvfelszolgalatíü;naih .hu:
web oldala: https: www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési
tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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1. Előterjesztés* I.

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

A Magyar Államkincstár a 01-TNY-80-2/2022-735649 ügyiratszémú végzése részeként
felhívta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
figyelmét arra, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. § (2)
bekezdése és annak 2. melléklete szerint a létesítő okiratban és a szervezeti- és működési
szabályzatban felsorolt, egyes kormányzati funkciók technikai-pénzforgalmi és támogatási
típusú kormányzati funkciók, ezért - bár könyvelni lehet rájuk - a létesítő okiratban azok

nem szerepeltethők, és ennek alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: SZMSZ vagy Rendelet) 1. számú mellékletéből is törölni kell azokat.
A PM. rendelet 2. § (2) bekezdése a következőket mondja:
„A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni
a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére
végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,
b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,
c) a technikai funkciókat és
d) a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat."
Ennek alapján az SZMSZ 1. melléklete a jelen előterjesztés 1, melléklete 4. §-a szerint
módosul.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 22. § (5) bekezdése alapján a fővárosi kerületekben több aljegyző kinevezésére is
lehetőség van, ezt azonban az I. kerületben a jelenleg hatályos SZMSZ nem biztosítja.
Azonban a Budavári Önkormányzat is szeretné - a többi fővárosi kerülethez hasonlóan megteremteni a lehetőségét annak, hogy a jegyző és a Budavári Polgármesteri Hivatal
munkáját két aljegyző segítse.
Ugyanígy javasolt annak a lehetőségnek a megteremtése is, hogy a Képviselő-testület
három alpolgármestert is kinevezhessen. Az Mötv. 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
képviselő-testület több alpolgármestert választhat, és a törvény több helyütt is hivatkozik
ennek lehetőségére, amellyel más fővárosi kerületek élnek is. Erre figyelemmel módosul
az SZMSZ 7. §-a oly módon, hogy három alpolgármester választására nyílik lehetőség,
amelyek közül legalább egy a megbízatását főállásban látja el.
A Képviselő-testület 2019. november 28-án hozta létre bizottsági rendszerét. A Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját hat állandó bizottság segíti. Az elmúlt évek
tapasztalati azonban azt mutatják, hogy érdemes a hatásköröket újrastrukturálni.

A

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe aránytalanul több terület
tartozik a többi bizottsághoz képest, ezért jelen módosítás arra tesz javaslatot, hogy a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a szociális és egészségügyi kérdésekért
legyen felelős, így is megtartva a döntést igénylő ügyeknek jelentős részét, míg a kultúra, a
sport és a nemzetiségeket érintő ügyek az Idegenforgalmi Bizottság hatáskörébe
kerüljenek.
A hatáskörökben történő változás a bizottságok elnevezését is érinti:
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnevezése Szociális, Egészségügyi és
Oktatási Bizottságra, az Idegenforgalmi Bizottság elnevezése Kulturális, Idegenforgalmi és
Sport Bizottságra változik.

V.

Jelen előterjesztés javasolja továbbá, hogy a rendes ülés napirendjére azt az önálló
indítványt lehessen felvenni, amelyet az ülést megelőző tizennegyedik napon 12 óráig
nyújtanak be. Ezen módosítást a hatékonyabb munkaszervezés indokolja.

VI.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szoc. rendelet) legutóbbi
módosításai következtében vált szükségessé az SZMSZ 3. mellékletének 2. pontja szerinti
hatáskörök Szoc. rendelet rendelkezéseihez történő igazítása.

A rendeletmódosításnak közvetlen költségvetési hatása nincs. Költségvetési hatás abban az esetben
keletkezik, ha a választásra és kinevezésre jogosult él a rendeletmódosítás eredményeként az SZMSZben foglalt jogával.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a
képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése alapján, ha a szabályozás célja másként
nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a
hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.
A Rendelet annak elfogadása után kihirdetésre kerül, ehhez igazodik a hatálybalépés időpontja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására!

2. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .............. /2022. (......................) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet:

Rendelet tervezete

2. melléklet:

Rendelet indokolása

3. melléklet:

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17 §-a alapján

1-

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
. (......... ) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Kerület Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület legfeljebb három alpolgármestert választ. A megválasztott alpolgármesterek
közül legalább egy alpolgármester a megbízatását főállásban látja el."

2.

§

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)
,,b) Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van,"
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)
,,e) Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság, amelynek 5 képviselő és 4 nem képviselő tagja van,"
(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság a képviselő-testület
a) az egészségügyért,
b) a szociális ügyekért,
c) a köznevelésért,
felelős bizottsága."
(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a képviselő-testület

a) a közbiztonságért,
b) a közrendért, valamint
c) az idegenforgalomért
d) a helyi értékvédelemért,
e) a közművelődésért,
f) a kultúráért,
g) a nemzetiségi ügyekért
h) a civil kapcsolatokért,
i) az egyházi kapcsolatokért,
j) a sportért
felelős bizottsága."
3. §
A Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9. A jegyző és az aljegyzők"
4. §
A Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A polgármester a jegyző helyettesítésére legfeljebb két aljegyzőt nevezhet ki."
5. §
A Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet felvenni, amelyet az ülés tervezett
időpontját megelőző tizennegyedik napon

12 óráig a

polgármesternek papír alapon vagy

elektronikusan benyújtottak."

6.

§

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
7. §
Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. és 7. sora,

b) 1. melléklet 1 pontjában foglalt táblázat 16. sora,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. -30. sora,
d) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora,
e) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sora,
f) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora,
g) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 44. sora,
h) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46. sora.

8.

§

Ez a rendelet 2022. május 12-én...... órakor lép hatályba.
Budapest, 2022.............................................

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

1. melléklet a

rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontja helyébe a
következő pont lép:
„2. A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök
2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.1.1. személyi térítési díj elengedése,
2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.1.3. szociális kölcsön,
2.1.4. akadálymentesítési támogatás,
2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.1.6. kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj.
2.2. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról a 15. § (2)
bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal
házasok első lakáshozjutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés b) pont),
2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, oktatási és egészségügyi intézmények
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörben az Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),
2.3.1. A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári
zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,
2.3.2. Kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait,
elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről,
2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a (9) bekezdés b)
pontjában részletezett ok fennállása esetén a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek
számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója
szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, (a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet biztosítani.
A futamidő tekintetében a bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján, figyelemmel az
így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok első lakáshozjutásának,
valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi
támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pont),

2.6. a Képviselő-testület a Bizottság javaslatára a helyi támogatás visszafizetését részben vagy
egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmezőnek, illetve családnak, ha
önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárláséval összefüggő pénzintézeti
hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a megfizetésére (a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3)
bekezdés),
2.7. A rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a támogatás
nyújtásakor hatályban volt jogszabályok az irányadók azzal, hogy a támogatás havi törlesztőrészletét
a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság hozzájárulása alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező
nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati támogatáskorébban megállapított havi
törlesztő-részletének megfizetésére, (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás
építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés),
2.8. elbírálja a lakbértámogatás iránti kérelmet,
2.9. megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az
intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell
elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt formában
nem biztosítható,
2.10. dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
megszüntetéséről, módosításáról,
2.11. dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális
étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás - esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja
vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.12. dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.13. dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését
kéri,
2.14. A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló
egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás
megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére."

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. pontja helyébe a
következő pont lép:
„5. A Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság átruházott önkormányzati hatáskörök
5.1. Az R. 13. § (2) bekezdése szerint a Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság - egyedi kérelem
alapján - méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási
hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §),
5.2. A kérelmet a Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság bírálja el. (Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) bekezdés).
5.3. Az önkormányzat fenntartásában működő kulturális és sport intézmények Szervezeti és
Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság hagyja jóvá.
5.4. A jelen rendelet 8. § (6) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló
egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által

benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás

megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére."

2. melléklet

rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pont helyébe a
következő pont lép:
„2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság
hatáskörébe tartozó e rendeletben, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott ügyekben az eljárás során hozott egyéb döntések meghozatalára."

2. melléklet

Általános indokolás

A rendeletmódosítás egyrészt a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének való megfeleltetést célozza.
Másrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel
összhangban megteremti a lehetőségét annak, hogy a Budavári Önkormányzatnál

is több

alpolgármester, a Budavári Polgármesteri Hivatalnál pedig két aljegyző kerülhessen kinevezésére.
A rendeletmódosítás két bizottság hatásköreit módosítja, igazítva ehhez az elnevezésüket is, továbbá
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szoc. rendelet) legutóbbi módosításai következtében vált
szükségessé az SZMSZ 3. mellékletének 2. pontja szerinti hatáskörök Szoc. rendelet rendelkezéseihez
történő igazítása. Mindemellett a rendes ülés napirendjére benyújtandó indítványok benyújtásának
határidejét módosítja a rendeletmódosítás.
Részletes indokolás

Indoklás a 1. §-hoz: Megteremti a lehetőségét annak, hogy az Mötv. rendelkezéseivel összhangban
több, a Budavári Önkormányzatnál legfeljebb három alpolgármestert tudjon a Képviselő-testület
választani.
Indoklás a 2. §-hoz: A népjóléti ügyekkel foglalkozó, valamint az idegenforgalmi bizottságok hatásköreit,
illetve elnevezéseit módosítja.
Indoklás a 3. §-hoz: Alcím módosul a tartalmi változásokhoz igazodva.
Indokolás a 4. §-hoz: A módosítás két aljegyző kinevezésére biztosít lehetőséget.
Indokolás a 5. §: A rendes ülés napirendjére benyújtandó indítványok benyújtásának határidejét
szabályozza.
Indokolás a 6. §: A mellékletekben a bizottsági hatáskörök és az elnevezésük vonatkozásában történő
módosításokat tartalmazza.
Indokolás a 7. §: A módosítás a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének való megfeleltetést szolgálja.
Indokolás az 8. §: A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai: A rendeletnek nincs társadalmi hatása.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak közvetlen gazdasági, költségvetési
hatása nincs. Gazdasági, költségvetési hatása abban az esetben keletkezik, amennyiben a választásra,
kinevezésre jogosult él az SZMSZ-ben foglalt jogával.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosításnak jelentős adminisztratív hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendeletmódosítás megalkotása a felsőbb jogszabályoknak való megfeleltetést, továbbá a Budavári
Önkormányzat és a Budavári Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működését célozza.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a
jogszabályokban,

központi

intézkedéseken

alapuló, valamint saját

hatáskörben

végrehajtott

előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület
- az első negyedév kivételével - negyedévente dönt. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési
rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszünk javaslatot.

A. Költségvetés főösszegét érintő módosítás
Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének 139 170 eft-os növelésére teszünk javaslatot az
alábbiak szerint:
-

bevételi oldalon

-

I. Működési költségvetési bevételek

+ 22 316 eFt

Ili. Finanszírozási bevételek

+ 116 854 eFt

kiadási oldalon

1.

I. Működési költségvetési kiadások

+ 22 316 eFt

Ili. Finanszírozási kiadások

+116 854 eFt

Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások változása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete alapján
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen önkormányzatunk óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység ellátására 22 316 ezer Forint támogatásra jogosult. A költségvetés tervezése idején az
összeg még nem volt ismert, így bevételi oldalon nem szerepel. Kiadási oldalon a költségek eredetileg
betervezésre kerültek és szerepelnek a 2022. évi költségvetésben, így Rendeletünk szerint a 22 316
ezer Forint támogatás, mint többlet bevétel kiadási oldalon az általános tartalékot növeli (Működési
költségvetési kiadások).
2.

Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási bevételek esetében az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
növekedett 116 854 eFt-tal. Finanszírozási kiadások soron a megelőlegezések visszafizetett összege
szerepel.
Ezeken a sorokon végzett módosítás egy technikai művelet, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által előírt sorok, melyek informatív jelleggel bírnak a Kincstár részére.

B. Költségvetés főösszegét nem érintő módosítások - rovatok közötti
átcsoportosítások
1.

Saját hatáskörben végzett átcsoportosítások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint
Költségvetési rendeletünk 10.§-ban biztosított jogosultság mellett az intézmények saját hatáskörben a
következő rovatok közötti átcsoportosításokat végezték:

1.1. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

828 518

-1 400

827 118

Normatív jutalmak (K1102)

31 000

216

30 784

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

20 000

0

20 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat (K1104)

1 000

1 400

2 400

Jubileumi jutalom (K1106)

1 541

216

1 757

64 438

-607

63 831

606

606

-1 970

20 235

1 970

1 970

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)

22 205

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
Összes változás

-1

1.2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

750 700

-24 963

725 737

Normatív jutalmak (K1102)

0

2 100

2 100

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat (K1104)

0

500

500

4 600

22 300

26 900

960

63

1 023

11 489

700

12189

3 424

300

3 724

12 999

-1 000

11 999

Jubileumi jutalom (K1106)
Egyéb költségtérítések (K1110)
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
Összes változás

0

1.3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

6 051

-780

5 271

780

780

Kamat kiadások (K353)
Összes változás

0

1.4. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

529 857

-10 000

519 857

2 000

-1 700

300

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat (K1104)

0

1 700

1 700

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

0

10 000

10 000

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

Összes változás

0

1.5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

2022. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

277 569

-2 500

275 069

0

2 500

2 500

Összes változás

0

1.6. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

2022. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Közüzemi díjak (K331)

5319

Közvetített szolgáltatások (K335)
Összes változás

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

-100

5219

100

100

0

1.7. Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ

2022. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

2022. évi
módosított
előirányzat

változás

32 886

-200

32 686

0

200

200

Összes változás

0

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat rovatok közötti átcsoportosításai

Az általános és céltartalék terhére képviselő testületi, illetve bizottsági határozat alapján
végrehajtott átcsoportosításokat a következő táblázat tartalmazza:

K5 Egyéb működési célú kiadások
K3 Dologi kiadások

K512 Egyéb
működési célú
támogatások
államházt. kívülre

K513
Tartalékok

K6
Beruházások

Általános tartalék terhére

1). 37/2022.(11.24.) - adrenalin injekció
beszerzése
2). 38/2022.(11.24.) - MAVE tagsági díj
3). 49/2022.(11.24.) - felnőtt háziorvosi ügyelet
ellátásával kapcsolatos fedezet

2 000

-2 000

48

-48

13145

-13 145
-2 331

4). 40/2022.(111.23.) NOKSB - MMSzSz
támogatása
5). 72/2022.(111.24.) - Budavári Kulturális
Nonprofit Kft keretszerződés módosítása

2 331
50 000

-50 000

100

-100

Céltartalék terhére

6). 40/2022.(111.23.) NOKSB - MMSzSz
támogatása
7). 76/2022.(111.24.) - szobor állomány

-4 200

8). Központi költségvetésről szóló törvény 3.
melléklet szerinti támogatás

22316

9). NOKSB részére keret biztosítása az
SzMSz 3. melléklete 2.26 pontjában
biztosított jogkörének gyakorlásához
(pályázatok kiírása, támogatás megállapítása)

-60 000
60 000
Tartalékok összes változása

-109 508

4 200

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletet
módosításáról szóló ...12022. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet

rendelet tervezete

2. melléklet

rendelet indokolása

3. melléklet

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

1. melléklet

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási
bevételek együttes főösszegét 16 747 208 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes
főösszegét 16 747 208 e Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
a) a költségvetési bevételek főösszege 9 836 164 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 15 478 978 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg - 5 642 814 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 4 592 203
e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 1 050 611 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 1 268 230 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét
megszüntetése 2 540 000 e Ft."

2. §
A Költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat
határozza meg:
8 389 700 e Ft,
a) működési költségvetési bevételek:
12 981 903 eFt,
b) működési költségvetési kiadások:
1 446 464 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek:
2 497 075 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások:
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 6 911 044 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1 268 230 eFt."
3. §

A Költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat 1 356 246 eft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és
céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja
meg."

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

2. melléklet

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése

szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegében valamint annak részletező
megbontásában.
Indokolás a 2. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése

szükséges a bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokon.
Indokolás a 3. §-hoz: A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése

szükséges a tartalékok rovaton.
Indokolás a 4. §-hoz: A rendelet 14. és 6. mellékleteit cseréli le.

Indokolás az 5. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A

rendelet

társadalmi,

gazdasági,

költségvetési

hatásai:

A

rendelet-tervezetben

foglaltak

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának
környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem
eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A rendelet
tervezetben foglaltak 1 eFt kerekítésből származó módosítást és egy részletező sor informatív jellegű
összegző adat módosítását tartalmazzák, költségvetés főösszegét nem módosítják.

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

1, melléklet a .../2022. (V.......) önkormányzati rendeletbe
1. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletbe:

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

Költségvetéei bevételek

2022. évi módosftoG

előirányzat

előirányzat

9613 648

Működési bevételek

—

2022. évi eredeti

8 367 364

előirányzat

15 458662
12 963787

8 389 700

2 329 933

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991479

2991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

Dologi kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

3 068 238
0

K3

B6

3 068 268
íf

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

186500

186500

K5

Egyéb mOkődási célú kiadások

2 820914

2 773 837

ebbOl: cOtartM

1325 754

1261454

2 492 875

2 497 075

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevétetek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B81

87 464

K6

Beruházások

1007 058

1011 258

1 380 000

1350 000

K7

Felújitások

1266 025

1266 025

9 000

9 000

K8

Egyéb felhabnozásl célú kiadások

11 512 675

ebből: maradvány igénybevétele

4601631
4254190

4601631
4254190

ebből: betét megszüntetése

2540000

2540000

kliiamházíartáson beton megelőlegezések
részafeeíése

6911 0M

Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás
(Belf.fin-KDÍ tám)

Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)

6 794 190

21209669

Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)

4 601631

KONSZOLIDÁLTBEVÉTELEK

16606038

KSItségvotéil egyenleg

Működési egyenleg
Felhalmozási egyenleg

Finanszírozási egyenleg
EGYENLEG MINDÖSSZESEN

1

5 565 759

87 464

Felhalmozási kiadások

11 395 821

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

564 245

5 500 567

1446464

11512675 Finanszírozási kiadások (K9)

ebből: központi, irányító szervi támogatósok folyósítása
—

3 891 562

564245

1446464

11 39S <21

Belföldi finanszírozás bevételei

j

3891562

12981903

2 307 617

I

|

15 478 976

i Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Finanszírozási bevételek (B6)

—

1

2022. évi
módosított

előirányzat

B1

Felhelmezéel bevételek

—

2022. évi ereden

9636164 KOIteégvetési kiadások
~~]lfűk&déei kiadások

::::::::::::::::::::::

—

KIADÁSOK
i

K91

5 753 007

5 869 861

4 601 631

4 601 631

ebből: beiét lekötés

1100000

1100000

,

5,376
^^

21209669

4601631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

-5642814
-4 592 203

-1 046 411

-1050 611

5 642 814

5 642814

0

9

5 669 861

ebből: központi, irányító szervi támogatások fo

16747 208 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

-5642 814

219 792

5 753 007

! Belföldi finanszírozás kiadásai

21348639 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 596403

219792

4 601631

|

16 608 038

168 230
1268 230

21348 839
4601 631

1 6 747 208

1, melléklet a .../2022. (V.......) önkormányzati rendeletbe;
1. melléklet az lf2Q22. (11.28.) önkormányzati rendeletbe;

BEVÉTELEK

2022. évi módosítóit
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

L

KIADÁSOK

2022. évi ereded
előirányzat

KIADÁSOK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
BEVÉTELEK
KöKiégvetéil bevételek

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított
előirányzat

6 162 603

7 631 383 Kfittségvrtési kiadások
Működés! kiadások
6 184 919

7609 067

Működési bevételek

6934 869

2022. évi
módosított
előirányzat
6 957 1 76

5423632

5441748

205379

205 379

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1442617

1464 933

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevétetek

2891479

2 991479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

1 728 507

1 728 507

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

186500

186 500

K5

Egyéb működési célú kiadások

2820914

2773 837

ebbé/: általános tartalék
ebM céltartalék

140000
1325754

1261454

Felhelmozési bevételek
B2

Felhalmozási céh) támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Felhalmozási kiadások

1 511228

1515 428

87 464

K6

Beruházások

701 034

705234

1 350000

1350 000

K7

Felújítások

590402

590 402

9 000

9000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

219792

219792

5 753007

5869861

5 753 007

5869861

1100000
4601631

1100000
4601631

12 667 867

12827037

5 078 800

ebiöt beiét megszüntetése

2540000

2540 0Ű0

ebből; betét tekötés

2 538 800

2 538 800

ebből: központi, irányító szervi támogatások fc

Költségvetési bevételek
Működési bevételek
B1

Működési célú támogatások államháztartáson belüliéi

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek

94 792

1446 464

Belföldi finanszírozás bevételei

BEVÉTELEK

2245 322

87464

5078800 Finanszírozási kiadások (K9)
K91
5078 800
Belföldi finanszírozás kiadásai

ebből: maradvány igénybevétele

30710

2180129

1446 464

5 078 800

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30710

12 687 867
12710183 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított
előirányzat

2 204 781
2204781

KIADÁSOK

2 204781 Költ*égvetési kiadások |
Működést kiadások
2 204 781

865 000

865 000

K1

Személyi juttatások

0

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 339 781

1 339 781

K3

Dologi kiadások

0

0

K4
K5

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat
8 521802

1521 802

7540155

7540 155

3 686 182

3666183

533535

533 535

3 320438

3320 437

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

ebbőt: általános tartalék
ebből: céltartalék

0
0

0
0

Felhalmozási kiadások

0

0

981647

981647

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K6

Beruházások

306 024

306 024

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

K7

Felújítások

675 623

675623

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0
ö

6317021

6433875 Finanszírozási kiadások (K9)

Belföldi finanszírozás bevételei

6317 021

6 433 875

ebből: irányító szervi támogatások folyasltása
ebből: maradvány igénybevétele

4 601 631

4601631

1 715390

1715 390

FInanezfrozási bevételek (B8)
B81

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8521802

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

ebbét: betfűtéi értékpaplmk kiadásai
ebből: központi, irányító szervi támogatások fc

0

0

0

0

8521 802

8 521 802

8638656 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2. melléklet a .../2022. (V.......) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirán yzat

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

Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

2022. évi
eredeti

2022. évi
módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

489 913

489 913

417 667

417 667

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

2022. évi
eredeti
előirányzat

520289

gyermelgoléti feladatainak támogatása (BI131)

2022. évi
módosított

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

542 605

379 646

401 962

140 643

140 643

14 748

14 748

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(B1132)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 442 617

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

államháztartáson belülről (B16)

1 464 933
0

2 000

2 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

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

Bl

1 442 617

1 464 933

87 464

87 464

87 464

87 464

2 000

2 000

SZERVEZET

2022. évi
eredeti

(öl 13)
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi
módosított

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

863 000

863 000

863 000

863 000

863 000

863 000

2. melléklet a .../2022. (V...... ) önkormányzati rendelethez

K ie m e lt e lő irá n y z a t

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

Rovat megnevezése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

B2

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS L
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

eredeti
előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

87 464

87 464

705 000

705 000

700 000

700 000

5 000

5 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)
Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B355)
Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 204 479

2 204 479

2 204 479

2 204 479

35 000

35 000

35 000

35 000

2 239 479

2 239 479

47 000

47 000

40 000

40 000

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

19 069

19 069

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)
Készletértékesítés ellenértéké (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

B3

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

2 991 479

2 991 479

57

57

1 245 000

1 245 000

770 071

770 071

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

Rovat megnevezése

ebből. tárgyi eszközök bérbeadásából származó

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

945 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 250

5 250

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 500

4 500

0

391 500

391 500

0

0

14 000

14 000

14 000

14 000

2 160

750 000

750 000

104 600

104 600

50 000

50 000

23 320

23 320

4 837

4 837

0

Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

módosított

945 000

ebből: utak használata ellenében beszedett

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

eredeti

300 000

használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

BUDAPEST L KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

2022. évi

300 000

bevétel (B402)

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

2 160

1 879

1 879

249 661

249 661

7 602

7 602

0

60

60

100

100

0

0

0

60

60

100

100

0

0

1 800

1 800

8 000

8 000

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
(B408)

0

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

Műkfidési bevételek (B4)

B4

68 200

68 200

65 000

65 000

1 728 507

1 728 507

1 350 000

1 350 000

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

10160

10160

21008

21008

1184232

1184232

0

35 759

0

35 759

2. melléklet a .../2022. (v...... ) önkormányzati rendelethez

K iem elt e lő irá n y z a t

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

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRIPOLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

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

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

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

B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

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

1 350 000

B6

0

1 350 000

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatéritendfi támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson

9 000

9 000

9 000

9 000

kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+... +259+269) (B7)

Költségvetési bevételek (B1-B7)
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

0

0

B7

9 000

9 000

0

0

Bl-7

7 609 067

7 631 383

12 160

12 160

2 538 800

2 538 800

300 000

300 000

884 008

884 008

80 000

80 000

1184 232

1 235 390

1 184 232

1 235 390

35 759

57 000

35 759

57 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2 538 800

2 538 800
116 854

300 000

300 000

80 000

80 000

1 235 390

1 235 390

57 000

57 000

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

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

ebből: óvadéki bankbetét
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

Finanszírozási bevételek (B8)

B8

BEVÉTELEK

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

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

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

2022. évi
módosított

2022. évi

eredeti

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Központi, irányitó szervi támogatás (B816)
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

2 540 000

2 540 000

40 000

40 000

5 078 800

5 195 654

1 219 690

1 219 690

205 663

205 663

1 386 798

1 386 798

823 686

823 686

1 519 690

1 519 690

285 663

285 663

2 622 188

2 622 188

880 686

880 686

5 078 800

5 195 654

1 519 690

1 519 690

285 663

285 663

2 622 188

2 622 188

880 686

880 686

12 687 867

12 827 037

1 531 850

1 531 850

1 169 671

1 169 671

3 806 420

3 806 420

916 445

916 445

2. melléklet a ...12022. (V...... ) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános

2022. évi
módositott
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

489 913

489 913

417 667

417 667

520 289

542 605

379 646

401 962

140 643

140 643

14 748

14 748

0

0

0

0

1 442 617

1 464 933

865 000

865 000

863 000

863 000

2 307 617

2 329 933

87 464

87 464

87 464

87 464

támogatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (Bl 12)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B1132)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (Bl 15)
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

Bl

államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (B25)
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2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi

2022. évi eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2022. évi

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi eredeti

módositott

előirányzat

előirányzat

2022. évi
módositott
előirányzat

előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

87 464

87 464

705 000

705 000

ebből: építményadó (B34)

700 000

700 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

ebből: telekadó (B34)

5 000

5 000

2 204 479

2 204 479

2 204 479

2 204 479

35 000

35 000

35 000

35 000

2 239 479

2 239 479

47 000

47 000

40 000

40 000

7 000

7 000

2 991 479

2 991 479

57

57

2 054 364

2 054 364

belülről (B2)

B2

2022. évi eredeti

Vagyoni típusú adók (B34)

Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B35S)
Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni birság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

0

224

224

12 000

12 000
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2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

előirányzat

2022. évi

2022. évi eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2022. évi

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

2022. évi
módosított

2022. évi eredeti
előirányzat

előirányzat

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó
.

bevétel (B402)

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

4 500

4 500

2 209

9 374

9 374

664 385

664 385

0

0

0

0

14 160

14 160

14 160

14 160

I 800

1 800

76 200

76 200

65 000

65 000

3 068 288

3 068 288

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

114 687

2 209

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

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

114 687

138 135

0

B4

945 000

138 135

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

Működési bevételek (B4)

945 000

44 595

bevételek (B4082)
(B408)

1 050 000

44 595

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 050 000

20 220

0

bevételek (B4Ö81)

előirányzat

20 220

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Befektetett pénzügyi eszközökből származó

2022. évi
módosított

22 429

22 429

54193

54193

12 000

12 000
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2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

0

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

0

0

9 000

9 000

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódé
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(B5)

B5

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

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

B7

Bl-7

22 429

22 429

54193

54193

12 000

12 000

9 813 848

9 836 164

17 000

17 000

20 000

20 000

6 000

6 000

4 254 190

4 254 190

0

0

4 254 190

4 254 190

0

116 854

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

17 000

17 000

20 000

20 000

6 000

6 000
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2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

467 268

2022. évi
módosított
előirányzat
467 268

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat
421 471

2022. évi
módosított
előirányzat
421 471

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat
77 055

2022. évi
módosított
előirányzat
77 055

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

4 601 631

4 601 631

2 540 000

2 540 000

11 395 821

11 512 675

ebből: óvadéki bankbetét
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

Finanszírozási bevételek (B8)

484 268

B8

BEVÉTELEK

484 268

441 471

441 471

83 055

83 055

484 268

484 268

441 471

441 471

83 055

83 055

11 395 821

11 512 675

506 697

506 697

495 664

495 664

95 055

95 055

21 209 669

21 348 839
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított
előirányzat

eredeti

módosított

2022. évi
eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
Normatív jutalmak (KI 102)
Céljuttatás, projektprémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszolgálat (KI 104)
Végkielégítés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kivüli juttatások (KI 107)

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

147 263

147 263

26 550

26 550

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti
előirányzat

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

725 737

430 024

430 024

529 857

519 857

31 000
20 000

30 784

0
0

2 100
0

35 933
3 931

35 933

44 251

20 000

3 931

2 000

44 251
300

1 000

2 400

0

500

14 458

14 458

0

1 700
0
6 672

5 000
0
" 1 500

(KID

2022. évi
módosított
előirányzat

750 700

500
18 000

ebből: biztosítási díjak (KI 113)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai

SZERVEZET

827 118

27 864

Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(KI 113)

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

828 518

0
1 541

Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés (KI 109)
Egyéb költségtérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATÁÉT

0

0

0

0

0

0

1757
27 864

4 600
14 000

26 900
14 000

933
24 261

933

6 672

500

0
2 500

0
2 500
1023

0
4 000

24 261
0
4 000

29 283
0
3 746

1 116
0

1 116
0

1 956
0

3 746
1 956
0

558

558

500

500

18 000
5 000

29 283
0

0
1 500

960
0
500

27 000

27 000

39 240

39 240

6 500

6 500

0

10 000

961 923

961 923

812 500

812 500

521 714

521 714

618265

618265

19 100

19 100

23 950

23 950

3 600

3 600

0
500

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)
Egyéb külső személyi juttatások (K123)

31 566

31 566

5 100

5 100

500

500

2 140

2 140

3 000

3 000

205 379

205 379

24 200

24 200

500

500

26090

26 090

6 600

6 600

KI

205 379

205 379

986 123

986 123

813 000

813 000

547 804

547 804

624 865

624 865

K2

30 710

30 710

142 632

142 632

113 000

113 000

78 804

78 804

92 927

92 927

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

30 264

30 264

128 606

128 606

104 800

104 800

67 604

67 604

80 843

80 843

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

446

446

9 346

9 346

5 000

5 000

7 200

7 200

10170

10170

Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások (KI)
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

3. melléklet a .../2022. (V...... ) önkormányzati rendelethez

K ie m e lt e lő irá n y z a t

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

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATÁÉT

BUDAPEST L KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

ebből: táppénz hozzájárulás <K2)
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő más Járulékjellegű kötelezettségek

50Ő

500

4 ISO

4180

<K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi

I

2022. évi

1000

1000

2 200

2 200

4 000

4 000

1 914

1914

jövedelemadó (K2)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)

16 000

16 000

2 500

2 500

13 710

13 710

500

500

5 000

5 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 535

18 535

16 118

16 118

5 690

5 690

39 320

39 320

11 808

11 808

32 535

34 535

18 618

18 618

19 400

19 400

39 820

39 820

16 808

16808

9 118

9 118

52 014

52 014

11 489

12 189

25 190

25 190

1 700

1 700

3 937

3 937

8 437

8 437

3 424

3 724

2 400

2 400

1 300

1 300

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 055

13 055

60 451

60 451

14 913

15 913

27590

27590

3 000

3 000

Közüzemi díjak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

44 252

44 252

20 000
900

20 000
900

16 184

16 184

44 800
174 130
5 271

18 000
53 820
900

18 000
53 820
900

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

(K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)
ebből: biztosítási dijak (K337)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások (K342)
Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások 1K34)
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

430

430

1 500

1 500

1 363

1363

44 800
174 130
6 051

111 811

111 811

21 335

20 935

12 999

11 999

926 914

926 914

8 144

8 144

6 000

6 000

50

450

93 840

93 840

4 837

4 837

81474

81474

48 944

48 944

136 342

136 342

196 318

196 318

8 000

8 000

1 028 111

1 091 256

66 860

66 860

18 333

18 333

315 002

315 002

13 581

13 581

1272 078

1335 223

159 589

159 589

185221

184221

1 757055

1 756275

107282

107282

50
1 000

50

200

200

1 000

0

0

1050

1 050

200

200

0

0

0

0

341 683

341 683

64 438

63 831

20 750

20 750

492 607

492 607

34 029

34 029

500 000

500 000

606

1 917

1 917

90 000

90 000

1 800

1 800
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3. melléklet az 1/2022.(11.28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

BUDAPEST 1. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATÁÉT

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

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

780

(K354)
Egvéb dologi kiadások (K355 )
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35}
Dologi kiadások (K3)

K3

20 778

20 826

6 600

6 600

862 461

862 509

71038

71037

22 667

2 180 129

2 245 322

310 746

310 745

242 401

186 500

186 500

186 500

186 500

10 000

10 000

412 078

412 078

422 078

422 078

97 725

97 725

50 000

50 000

26 725

26 725

16 000

16000

5 000

5 000

4 500,

4 500

Családi támogatások (K42)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506)
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
Kamattámogatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K511)

K4

14 000

14 000

100

100

22 667

596 607

597387

35 929

35 929

242 401

2 421 072

2 421 072

163 019

163 019
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATAL

államháztartáson kívülre (K512)
ebből: ewházi iogi személyek (K512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K512)
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított
előirányzat

eredeti

módosított

eredeti

módosított

módosított

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

eredeti
előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat
Egyéb működési célú támogatások

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA FT

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI

830 857

893 288

10 000

10 000

609212

669 212

III 270

113 701

ebből: háztartások (K512)

97375

97375

ebből: pénzügyi vállalkozások (KS12)
ebből: egyéb vállalkozások (K512)
Tartalékok (K513)

0
3 000

1 325 754

0
3 000
1 356 246
94 792
1 261 454

K5

2 820 914

2 773 837

0

0

0

0

0

0

0

0

Kl-5

5 423 632

5 441 748

1 439 500

1 439 500

1168401

1 168 401

3 047 680

3 047 680

880 811

880 811

9 843

9 843

22205

20235

3 823

3 823

379 577

379 577

12 598

12 598

5 000

5 000

112

2 617

2 617

1000

1 000

149 975

154175

20 512

20 512

888

165225

165 225

7 768

7 768

149 041

149 041

12 883

12 883

270

270

46 350

46350

2 366

2 366

701 034

705 234

60 600

60 600

1 270

1270

218 015

218 015

11134

11134

464 882

464 882

10 000

10 000

425 768

425 768

19294

19294

Informatikai eszközök felújítása (K72)

10 000

10 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

5000

5 000

1 465 754
140 000

ebből: általános tartalék (K513)
ebből: céltartalék (K513)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
CK62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K6S)

1970

1

1000

Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások ÍK66)
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)
Ingatlanok felújítása (K71)

K6

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

Rovat megnevezése

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

K7

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS L
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA FT

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

125 520

125 520

6 750

6 750

590 402

590 402

31 750

31750

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

19 792

19 792

0

0

19 792

19 192

219 792
6 934 860

219 792

0

0

0

0

0

0

0

0

6 957 176

1 531 850

1 531 850

1169 671

1169 671

3 806420

3 806420

916 445

916 445

51 376

168 230

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

40 000
5 753 007
5 753 007

40 000
5 869 861
5 869 861

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

12 687 867

12 827 037

1 531 850

1 531 850

1 169 671

1 169 671

3 806 420

3 806 420

916445

916 445

0

0

114 957

114 957

5 206

5 206

540 725

540 725

24 500

24 500

(K84)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K84)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)
ebből: egvéb civil szervezetek (K89)
ebből: háztartások (K89)
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
K8
Költségvetési kiadások (K1-K8)
Kl-8
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása (K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916)
ebből: óvadéki bankbetét
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

K9
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KI101)
Normatív jutalmak (KI 102)
Céljuttatás, projektprémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszol gálát (KI 104)
Végkielégítés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kivüli juttatások (KI 107)
Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés (KI 109)
Egvéb költségtérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (Kllll)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)
ebből: biztosítási díjak (KI 113)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított
előirányzat

eredeti

módosított

2022. évi
eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított
előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

277 569

275 069

270 273

270 273

32 886

32 686

3 119 827

3 080 764

22 725
2 000

22 725
2 000

23 977

23 977
8 497

2 648
1 000

2 648
1 000

160 534

8 497

37 428

162 418
35 728

3 300

3 300

0

0

2 360

2 360

21 118

24 718

0
5 874

0
5 874

0
2 680

0

0

0

0

0

2 680

0

13 826

14 869
0

14 869

2 249

2 346
932

0
262

786
0
300

2 249
786
0
300

0
2 346

2 087
0
262

22 300
126 190

44 816

13 826
5 562

0
2 087

0
290

932
0
290

196
0
0

0

2 500

0

0

0

334 191

(KID

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

5 562

334191

323 864

323 864

41439

6 062

126 190
6 062

196
0
0

33 103
10 946
0
3 648

33 103
11 009
0
3 648

200

72 740

85 440

0

0

3 613 895

3 613 896

147 263

147 263

84 459

84 459

41439

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

3 384

3 384

4 675

4 675

3 200

3 200

fizetett juttatások (KI 22)
Egyéb külső személyi juttatások (KI 23)

1 000

1 000

2 038

2 038

600

600

45 944

45 944

4384

4384

6 713

6 713

3800

3 800

277 666

277 666

KI

338 575

338 575

330 577

330 577

45 239

45 239

3 891 562

3 891 562

K2

49 500

49 500

50 466

50 466

6 206

6 206

564 245

564 245

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

43 889

43 889

42 800

42 800

5 803

5 803

338 575

504 609

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

4 770

4 770

5 130

5130

42 062

42 062

0

0

Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások (KI)
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

,

ebből: egészségűé i hozzájárulás (K2)
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

£
Rovat megnevezése

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő más járulék jellegű kötelezettségek
(K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 180

4 180

2 536

403

403

11 894

11 894

1 800

1 994

1 994

750

750

42 254

42 254

22 481

9 363

9 363

2 660

2 660

123 975

125 975

841

1 800

Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K31)

1 500

2 536

841

22 481

1 500

0

0

24281

24 281

11357

11357

3 410

3410

166 229

168 229

1 200

1 200

3 549

3 549

240

240

104 500

105 200

600

600

3 295

3 295

300

300

23 693

23 993

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1800

1800

6 844

6844

540

540

128 193

129 193

Közüzemi dijak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)

7 000

7 000

5319

5 219

3 000

735

735

31 123
3 054

31 123
3 054

0
300

3 000
0
300

158 555
259 973
14 333

158 455
259 973
13 553

4 915

4 915

4 508

4 508

1 600

1 600

1 092 226

1 090 826

104 727

105 227

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)

Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)
ebből: biztosítási dijak (K337)
Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások (K342)
Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások (K34)
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

100
2 000

2 000

7 594

7 594

1250

1 250

481 922

481 922

7 997

7 997

7 707

7 707

4 286

4 286

1 461 877

1 525 022
0

0
22 647

22 647

59 305

59305

10 436

10436

3 573 613
250

3 634 978

1 000

1 000

250

0

0

0

0

0

0

1 250

1250

12 981

12 981

20 671

20 671

3 837

3 837

990 996

990 389

598 508

599 114

1 104

1 104

3 687

3 687
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

ÖSSZESEN

2022. évi
módosított

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

eredeti

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

2022. évi
módosított

2022. évi

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

Kamatkiadások (K353)
Eevéb nénzüevi műveletek kiadásai

0

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
K3

780

0

0

50

50

150

150

100

100

41 778

41 826

14 135

14135

24 508

24 508

3 937

3 937

1 631 282

1 632 109

62 863

62 863

102 014

102 014

18323

18 323

(K3S4)
Egyéb dologi kiadások (K355)

Dologi kiadások (K3)

ÖNKORMÁNYZAT

5 500 567

5 565 759

Családi támogatások (K42)

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

186 500

186 500

186 500

186 500

10 000

10 000

412 078

412 078

0
422 078

0
422 078

97 725

97 725

50 000

50 000

26 725

26 725

16 000

16 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506)
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
tK506)
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
Kamattámogatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K5111

K4

5 000

5 000

4 500

4 500

0

0
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

előirányzat

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512)
ebből: egyházi iogi személvek (K512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok

830 857

893 288

10 000

10 000

609 212

669 212

111 270

113 701
97 375

(K512)
ebből: egvéb civil szervezetek (K512)
ebből: háztartások (K512)
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)
ebből: egvéb vállalkozások (K512)
Tartalékok <K513)

3 000
1 465 754

ebből: általános tartalék (K513)

140 000

97 375
0

ebből: céltartalék (K513)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5
Kl-5

1 325 754

1 261 454

0

0

0

0

0

2 820 914

2 773 837

450 938

450 938

483 057

483 057

69 768

69 768

12 963 787

12 981 903

35 871

33 901

379 577

381 547

23 676

23 788

353 806

357 894

0

0

0

0

ÍMD
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)

létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K.65)

591

591

1870

1870

5 647

5 647

2 089

2 089

1590

1590

Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított

1 356 246
94 792

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,

0
3 000

1 721

1 721

1068

1068

429

429

214 128

214 128

7 959

7 959

5 027

5 027

2 019

2 019

1 007 058

1 011 258

37 638

37 638

5 969

5 969

18 321

18321

981 872

981 872

Informatikai eszközök felújítása (K72)

10 000

10 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

5 000

5 000

általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)
Ingatlanok felújítása (K71)

K6

3. melléklet a .../2022. (V...... ) önkormányzati rendelethez

K iem elt e lő irá n y z a t

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

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

K7

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

2022. évi
módosított

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

10162

10162

1611

1611

4 947

4 947

269 153

269 153

47 800

47 800

7 580

7 580

23 268

23 268

1 266 025

1 266 025

200 000

200 000

200 000

200 000

19 792

19 792
0
19 792

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
(K84)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K84)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)
ebből: egyéb civil szervezetek ÍK89)
ebből: háztartások (K89)
ebből: pénzüg i vállalkozások iK89)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
K8
Költségvetési kiadások (K1-K81
Kl-8
Államháztartáson belüli megelőlegezések

0
506 697

0
506 697

0
495 664

0

0

0

0
19 792
0
219 792

495 664

95 055

95 055

15 456 663

0
219 792
15 478 978

0

0

51 376

168 230

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

folyósítása (K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K.916)
ebből: óvadéki bankbetét
Belföldi finanszírozás kiadásai ÍK91)
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

K9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

40 000
5 753 007

0

5 753 007

5 869 861
5 869 861

506 697

506 697

495 664

495 664

95 055

95 055

21 209 669

21 348 839

4. melléklet a .../2022. (V......) önkormányzati rendeletbe!
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

Felújítások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat

előirányzat
K61

linmateriális
javak

K62

Ingatlanok

K64

K63

Informatika
i eszközök

K65

K66

Egyéb
tárgyi

Részesedés

eszköz
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

K67

K6

K6

K71

ÁFA

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Ingatlanok

K72

K73

Informatika

Egyéb tárgyi

i eszközök

eszközök

K74

K7

K7

ÁFA

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Meglévő
részesedé
s
növelése

35 871

379 577

23 676

352 806

0

0

213858

1007 058

1 007 058

981 872

10000

5000

269153

1266 025

1266025

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

9 843

379 577

12598

149 975

0

0

149041

701034

701034

464 882

0

0

125 520

590402

590 402

Monitoring rendszer továbbfejlesztése
Batthyány tér felszíni átalakítása tTÉR KÖZ)

9 843

2 657

12 500

12 500

110 236

29 764

140 000

140 000

43 307

11 693

55 000

55 000

23 622

6 378

30 000

30000

0

0

173 228

46 772

220 000

220000

9 449

2 551

Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése
[ ogodí utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv

3 200

864

4 064

4 064

118110

31 890

150 000

150 000

19 685

5 315

25 000

25 000

2 362

638

3 000

3 000

787

213

1000

1000

11 811

3189

15 000

15 000

l ogodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és
kiviteli terv)
J,ovas út 11-12. alatti npartmanház tervezése
Szabó Ilonka kutyafuttató
Szelektív KvCIrtőszÍKetckhez kamera
V árosháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés
Budavári - véri parkolótenninálok beszerzése 12
[Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése
[csikkiívűitő (20 db > szelektív evCHők mellé - KVA

11 811

3189

15 000

15 000

31496

8 504

40 000

40 000

1 197

323

1520

1520

KVA

2 362

638

3000

3 000

Míirváth-kert fejlesztés

3 937

1063

5000

5 000

236

64

7 874

2126

300
10000

10000

2 362

638

3 000

3 000

748

202

950

950

Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása -

Hőkamera beszerzés - KVA
Ivókuiak, párakapuk létesítése - KVA

300

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új
raktár berendezése, felszerelése)
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és
infia fűtőpanel
Kuvvapíszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db)-KVA

945

LevcKŐminőséjtmérő műszer (10 db) - KVA
Naphegy tér fejlesztése
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA

Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére

1200

1200

64

300

300

2 870
1 063!

13500

13 500

5000

5 000

3 937

Sül l yedő rollerekhez kamera
Szentháromság téri zöldfelület me aújítása (önerő |

255

236
10 630
787
39 370
19 685

213

1000

1000

10 630

50 000

50 000

5 315

25 000

25 000

59 055

15 945

75 000

75000

11 811

3 189

15 000

15 000

551

149

700

700

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollenek, egyéb
tárgyi eszk. beszerzése
/siméröműszer beszerzése - KVA
Önkormányzati lakások felújítási kerete
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése,
felújítás
Budavári - Palota úti őrház felú jítása
Hunyadi úti park felújítása

0

0

12 000

12 000

3 937

1 063

5 000

9 449

2 551

12 000

5000
12 00ÍT

7 874

2126

10 000

10000

7 874

2126

10 000

loooo

11 811
11 811
19 685

3 189
3 189

15 000
15 000

15 000
15 000

5315
2 1261

25 000

25 000

10 000

10 000

3189

15000

15 000

Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés
tervezése
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő
forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások
kivitelezése
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő
korszerűsítés (BDK-val együttműködve)
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése
Műemléki kőelemek rekonstr. potl.

7874

Refonnációs emlékkút átalakítása víztakarékos
üzemeltetésre - KVA

11 811

4. melléklet a .../2022. (V.......) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) Önkormányzati rendelethez
Felújítások

Beruházások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat

előirányzat
K61

K62

K63

K64

K66

K65

K67

K6

K71

K6

K72

K7

K74

K73

K7

Szeder lépcső és kutyafirttató környezet rendezése,
19 685

5 315

25 000

25 000

1 Tabáni tanösvénv felújítás - KVA

3 150

851

4 001

4 001

Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele

6299

1701

Toldv Ferenc Gimnázium kapu felújítás

15 748

4 252

8 000
20 0001

20 000

15 748

4 252

20000

20 000

3 465

936
26 575

4 401

4 401

125 000

125000

2 126

10 ooo

10000

5 315

25 000

25 000

6 750

31750

31750

2 700

12 700

12 700

2 700

12 700

12 700

5 000

1350

6350

6 350

1 felújítása

8 000

Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása kivitelezés L üteme
Városháza épület földszint és emeled kabinet
átalakítása tervezés
Városháza épület Gépészeti felújítása kivitelezés

98 425

Városháza, épület gépészeti felújítása tervezés

7 874
19 685

Városháza epület tetőfelújítása
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal

22 205

Session rendszer beszerzése

12 205

MS licenszek

10 000

0

5 000

2 db szolgálati gépjármű vásárlása

20 512

0

0

9 449

12 883

60 600

60 600

3 295

15 500

15 500

2 700

12 700

12700

2 551

12 000

12 000

közterület dolgozói részére telefonkészülékek
beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)

1063

Informatikai eszközök beszerzési kerete

1350

6350

6350

2 700

12 700

12 700

10000

5 000

287

5 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Épület felújítás

1350
1 350

10 000

10 000

10 000

Informatikai eszközök felújítása

10 000

Egyéb tárgyieszközök felújítása
Budapest í» kerület Budavári önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

0

0

0

0

0

0

0

1270

1270

0

0

0

0

0

0

3823

0

2617

165 225

0

0

46 350

218015

218015

425 768

0

0

114 957

540 725

540 725

Budapest L kerület Budavári önkormányzat
GAMESZ
Áthúzódó fehi iítások-bernházások
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás L-H ütem

0

338 583

91 418

430001

l <ivas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

0

55 118

14 882

70 000

17 972

4 852

22 824

0

0

0

0

0

0

0
öl

340

1 600,

0

0

0

0

9 449

2 551

12 000
ö1

12 000

0

0

3 150

850

4 000

4 000

0

236

64

300

300

0

0

Szilágyi Dezső tér 4. felú jítása
Többfunkciós kistraktor i eszközökkel}

18110

4 890

/amárdi üdülő

-

Alsó kőház tetőcsere
Gondnoki lakás felújítása

638
.

3 000

788

213
.

1001

Kőházak előterén hide eburkolat cseréje
Udvari térburkolat javítása

.

Szobák ütemezett felújítása I ütem

Kapu automatizálás

551

149

I torán y üdülő

1260

0

2 362

Páraelszívó feleszerel fee tusulókba

23 000

0
.

Konyha felújítás
Tárealeo és homokozó fölé napernyő felszerelése

23 000

3 000

0

700
öl

1000

700

0

0

.

0

0

0

GAMESZ Irodaház

0

0

0

ímdaépület fogadó tér korszerűsítése

.

0

0

0

300

0

____Oj

600

0

0

0

0

Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása

Szélfogóba elektromos töltő telepítése
s érászra védőtető szerelése

64

236

300

473

128

Fedett gépkocsi parkoló létesítése

3 150

851

4 001

4 000

Parkoló folés napelemek telepítése

5118

1382

6500

6500

LMP 340 dobozos kisteherautó cseréié
! Automata tűzoltórendszer a szerverszobához

7 874

2 126

10000

10 000

ö1

4 725

1276

6 001

6 001

0

22 000

22 000

0

17 323

4 677
28 000

28 000

0

60 000

60 000

Ö

.

GAMESZ teleoheh

Fiat Dúcato tehrrgej’kocsi i2 db í
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök)
felszereléssel «4 dbi

22 047

5 953

Muthieu Azura kommunális septógép

47 244

12 756

.

Elektromos sepro-felszívógép (Tenant 500 ZE)
Tenax 1.0 elektromos ^eprő-felszivó>!ép

22 047

5 953

601
0

0
28 000

0
28 000

0

430 001
70000
22 824

1600

4. melléklet a .../2022. (V.......) önkormányzati rendeleti
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeleti
Beruházások

Felújítások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat

előirányzat
K61

K62

K64

K63

K65

K66

K67

Toyota Proace
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy

K6

-

0

601

601

0

1221

330

1551

1551

0

1 024

276

1300

1300

0

156

734

734

0

2617

578
3 582

12 728

12 728

1000

7 768

11134

11134

Áramfejlesztő TR13E
Melegvizes mosó
színes nyomtató Workforce Pro WF-6590DTWFC (2

0

K7

128

473

LeveRŐsűrítŐ kompresszor

0

K7

K74

8000

1 701

Bnmszvik Teréz Bndavdri Óvodák

K73

0

6 299

3l23

K72

K71

8000

Tenant i'

db)
Kis értékű tárgyi eszközök

K6

2 706
0

0

2 366

0

0
19294

0

5206

24 500

24 500

1 969

531

2 500

2 500

0

Nyárs n. 2.-4.
óvodatitkári iroda felújítása (naricetu, álmennyezet!
Iskola o. 44.
Emeleti középső csoportszoba felújítása

3150

850

4 000

4 000

3150

850

4 000

4000

1 969

531

Toldy Ferenc n. 66.
eev terem teljes felújítása
Mészáros n. 56/b
l özépső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)

2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny

2 500

2 500

0

szerelése
TI prli u. 58-60,
személyzeti wc kialakítású, zuhanyzó felújítása

1 969

531

2 500

25ÖŐ]

3 937

1063

5 000

5 000

850

4 000

4 000

Dísz tér 3.
konyha felújiáísa gcpészettel
Lovas u. 3.

bTscT

Emeleti középső csoportszoba felú jítása

0
Na2* értékű tárgyi eszközök
Laptop (5 dbJ

1000

270

1270

1270

1024

276

1300

1300

Nyárs u.-babaház

472

128

600

600

Nyárs u.-nevelői szoba könwespolcok cseréje

394

106

500
Öl

500

Lovas u.-Mosocatófiéfi

866

234

iTooí

1100

Disz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények

315

85

400

400

Toldv F. u.-Udvari játék (torony)

615

166

781

781

Nyárs u.-csúszdás torony lúdvári játék»

Mészáros u.-Udvari játék ífészekhinta)

Iskola u.-színes fénymásoló

nr

0

0

Iskolau.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)

58

271

271

Iskola u.-szekrénvsor logopédiai szobába

268

72

340

340

Iskola u.-szekrénvsor fejlesztő szobába

235

64

299

299

Iskola u.-szekrénysor teraszra

213

57

270

270

3 153

850

4 003

4 003

1721

7 959

7 959

Kisértékű tsríívi eszközök
Budavári önkorai. Egyesített Bölcsődéje

0

0

591

5 647

0

0

0

0
0
Ö1

0
37638

0

0

10162

47 800

47 800

7 654

36000

36 000

iskola u. 22-24.
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba
kialakítása, két helység összenyitásával

28 346

Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés,
0

viláiatás, padlóburk. Csere
Lovas u. 3.

0

4 db radiátor burkolat csere

630

170

800

800

Teljes padlóburkolat csere

4 331

1 169

5 500

5 500

közős lépcsőházban lépcsőfokok felújítása

1575

425

2 000

2 000

2 756

744

3 500

3 500

Tigris n. 45/a
Épület melletti lépcső felújítása
Nagy értékű tárgyi eszközök
320

ö

950

950

0

970

970

0

159

750

750

0

1056

4 969

4 969

0
0

kon-.hai-hulladék örlő/meRsemmisitő

252

68

320

Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)

748

202

734

236

Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi
iroda, szülői íbpívdó)
Laptop (3 db)
kisértékű tárgyi eszközök

591
3913

Öl

4. melléklet a .../2022. (V.......) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

Felújítások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat
K61
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ

K62

0

K63

0

K64

1870

2 089

K65

K67

K66

0

0

K6

K6

1068

5027

előirányzat
K72

K71

5027

5969

K73

0

K74

0

K7

K7

1611

7 580

7 580

531

2 500

2 500

Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.1
családsegítő szoba vizesedés megszűntetése

1969

0

Split klíma kiépítése

0

Gondozási Központ (Attila u. 8.)
szomszéd helység egybecyitása H ütem

0

Split klíma kiépítése a társalgóba

0

4 000

1 080

5 080

5 080

0

Nagy értékű tárgyi eszközök
!C9íma-^ondozási kp nagytermébe
klíma-családsegítő szóig. Irodába
Kis értékű tárgyi eszközök
Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpont

0

0

394

106

500

394

106

500

500

0

856

4 027

4 027

0

429

2 019

2 019

TTO

nirr

0

1590

0

0

500

0

Teniszpálva és műfüves palya világítás korszerűsítés

18321

7874

Központi épület hátsó rész világítás kiépítése
Kapuüeycleti kis faház
két iroda és műhelv világítás korszerűsítés

0

4 947

23268

23268

2126

10 000

10 000

236

64

300

300

1 260

340

1 600
3ÖÖI

1600

238

kaputól a közösségi épületig térköves át készítése

0

8 715

64
2 353

11 068

Nagy értékű tárgyi eszközök
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos
locsoláshoz)

236

64

300

300

Irodai jpáncélszekrénv

331

89

420

420

0

1 023

276

1299

1299

0

Kis értékű tárgvi eszközök

0

300
11 068

5. melléklet a .../2022. (V...... ) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti
előirányzat

TARTALÉKOK ÖSSZESEN
Általános tartalék

Céltartalékok összesen

sorszám
1
2
3
4
5

módosított
előirányzat

1.

1 465 754

1 356 246

140 000

94792

1 325 754

1 261 454

18 000
15 000
850
50 000
10 000

18 000
15 000
850
50 000
10 000

18 000
4 000

18 000
0

Előkészítési céltartalékok

Okosváros megoldások
Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt
Uj fakivágási rendelet
EU-s pályázatok előkészítése
Projektszakértők
Üzemeltetési céltartalékok

6
7

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

8
9
10
11
12
13
14

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.
Bölcsőde felújítási pályázat önerő
Zsinagóga projekt
Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése
Vári turizmust támogató beruházások
Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése
Mikromobilitási pontok létesítése

650 000
17 386
85 000
30 000
15 000
100 000
6 000

650 000
17 386
85 000
30 000
15 000
100 000
6 000

15

Oj kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése

3 500

3 500

10000

9 700

46 969

46 969

20 000
3 000
2 000
4 000
100 000

20 000
3 000
2 000
4 000
100 000

3 000

3000

4 500

4 500

10 000
19 549
10000
60 000
10 000

10 000
19 549
10 000
0
10 000

Beruházási céltartalékok

Támogatási céltartalékok

16
17
18
19
20
21
22

Körzetes képviselői keret
Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó
gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021
COVID és krízisalap
Polgárőrség támogatás
Katasztrófavédelem támogatása
Kerékpárvásáilási támogatás fiataloknak
Társasházak felújítási célú támogatási keret
Társadalmasítás! céltartalékok

23

Kerületi kitüntetések és díjak reformja
Intézményi céltartalékok

24

Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret
Egyéb céltartalékok

25
26
27
28
29

Polgármesteri tartalék
Környezetvédelmi Alap tartaléka
Pszichoedukáció
Egyéb kulturális célok támogatása
Testvértelepülési programok költségei

Módosító eló'terjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi költségvetés egyenlege - 5,6 milliárd forint, ugyanis a 15,4 milliárdos
működési kiadást nem fedezi a 9,8 milliárdos működési bevétel. A hiányt a
tartalékokból, pénzmaradványból kell pótolni. Milliók mennek el megbízási díjra,
tucatnyi szakértői szerződésre, tanácsadókra. Ennek a kialakult állapotnak az
elsődleges oka a polgármester felelőtlen vagyongazdálkodási politikája. A kerület
rendbetételének legelső, ésszerű lépése a költségvetéssel kapcsolatos polgármesteri
hatáskörök szűkítése.
A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy
esetenként 25 millió forint összegig az általános tartalék felhasználásáról döntsön.
Tekintettel arra, hogy az általános tartalék összege nem éri el a 95 millió forintot, ezt a
határt szeretnénk 10 millió forintra csökkenteni.
A 6.§ (6) bekezdése szerint a Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési
sorokra történő átcsoportosításának a jogát a polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot
javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra átruházni.
A 8.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások
vonatkozásában többéves, de legfeljebb hároméves időtartamra keretszerződést
kössön. Tekintettel arra, hogy éppen a működési kiadások indokolatlan megnövelése
miatt borult fel a kerület stabil gazdasági helyzete, indokolt ennek a felhatalmazásnak
a visszavonása.
A 10. § (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert a kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. Javasoljuk, hogy az
átcsoportosításra a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával kerülhessen sor.
A 24. § az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a
polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra
átruházni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslat elfogadásával alkossa meg a
Költségvetési rendelet módosítását!
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavár Ónkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2022. (....) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés melléklete (i):
1. melléklet rendelet tervezete
2. melléklet rendelet indokolása
3. melléklet előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
§-a alapján

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (........ ) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 10 millió Ft összegig a
polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén
írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről. „
2.§
A Költségvetési rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános tartalék 10 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt."
3.§
A Költségvetési rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a
költségvetésért felelős bizottságra ruházza át."
4. §
A Költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával és az
önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester
jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját
hatáskörben módosíthatja. „
5.§
A Költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az
Önkormányzat között előirányzatátcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén."
6.§
A Költségvetési rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá
váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra
ruházza át. A bizottság a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által
garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult."
7.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdésének b) pontja.
8.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése.
9.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 9.

U'

X

Ciulyás Gergely Kristóf

2. melléklet
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező,
valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
elkészült.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 2. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 3. §-hoz: A céltartalékok közötti átcsoportosítás hatáskörét telepíti a
költségvetésért felelős bizottsághoz.
Indokolás a 4. §-hoz: A kiemelt bevételi és kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás
hatáskörét tisztázza.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Áht. 34. § szerinti átcsoportosítás hatáskörét tisztázza.
Indokolás a 6. §-hoz: Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszköz lekötésének jogát
telepíti a költségvetésért felelős bizottság hatáskörébe.
Indokolás a 7. §-hoz: A 4. §-ban rögzített hatáskörtelepítés miatti feladatismétlés
törlése miatt indokolt.
Indokolás a 8. §-hoz: A működési kiadások vonatkozásában történő több éves
szerződéskötés jogát szünteti meg.
Indokolás az 9. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

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

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának
környezetre
gyakorolt
hatásai
nincsenek,
egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelettervezet a takarékos és ésszerű gazdálkodás, és a bevétele és a kiadása
egyensúlyának a megtartása érdekében hatásköröket módosít, a költségvetés
főösszegét nem módosítja.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgvi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének megállapításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Tatár Enikő

O' dr. Németh Mónika

Polgármesteri Kabinet

jegyző

Váradiné Naszály! Márta
polgármester
SJ

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. §
(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény
szabályai szerint

a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, az

alpolgármestereket, illetőleg dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2019. (XI.6.) Kt. sz. határozatával Gelencsér Ferenc
Józsefet főállású alpolgármesterré választotta.
Gelencsér Ferenc József a 2022. április 3-i országgyűlési választásokon parlamenti képviselői
mandátumot szerzett.
Az Mötv. 36. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati képviselő nem lehet országgyűlési képviselő
is, így az Mötv. 76. § c) pontja és 69. §(1) bekezdés f) pontja alapján, összeférhetetlenség okán
Gelencsér Ferenc József önkormányzati képviselői megbízatásáról és alpolgármesteri tisztségéről
2022. május 19. napjával lemondott.
Emiatt szükséges új alpolgármester megválasztásáról gondoskodni.

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert
választ. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több
alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI.

28.)

önkormányzati

rendelet (továbbiakban:

SZMSZ) szabályai

szerint

a

megválasztott

alpolgármesterek közül egy a tisztségét főállásban látja el.
Az Mötv. 75. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi
önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését
követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.
Az Mötv. 63. § és a 79. § (2) bekezdése értelmében a megválasztott alpolgármesternek ugyanúgy esküt
kell tennie a Képviselő-testület előtt, mint a polgármesternek.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének havi összegét a
polgármester illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A Képviselő-testület 27/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatával állapította meg a főállású
alpolgármester illetményét, annak összegét a polgármester illetményének 80%-ában, tehát 1 040 000
forintban-, a költségtérítését a törvényi rendelkezések alapján 156 000 forintban állapítva meg.
Az alpolgármesteri illetményt és költségtérítést a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés a
„KI 21 választott tisztségviselők juttatásai-,,, valamint a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adók" elnevezésű sorok terhére biztosítja.
Az Mötv. 35. § (4) bekezdése értemében az alpolgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekből
nyilvános adat.
Az Mötv. 75. § (2) bekezdése értelmében azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül
választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem
helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő
testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános és a Képviselő-testület titkos szavazással szavaz.
Az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet - a módosított SZMSZ függvényében - a határozati javaslatok
elfogadására!

2. Döntési

javaslat

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Korsós Borbála Erzsébet nem képviselő főállású alpolgármesterré választásáról
Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

-

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján - Korsós Borbála
Erzsébetet nem képviselő főállású alpolgármesterré választja 2022. május 20. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a nem képviselő főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését, amely
szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a, amelyre tekintettel
Korsós Borbála Erzsébet nem képviselő főállású alpolgármester havi illetményét - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester
illetményét alapul véve 1 040 000 forintban, a havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Varga Dániel képviselő főállású alpolgármesterré választásáról
Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

-

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján - Varga Dániel
képviselőt főállású alpolgármesterré választja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a képviselő főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését, amely
szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a, amelyre tekintettel
Varga

Dániel

képviselő

főállású

alpolgármester

havi

illetményét

-

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester
illetményét alapul véve 1 040 000 forintban, a havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. y/kW-. .'IM ülésére
a Vérmező fejlesztéséről szóló támogatási megállapodásról
nyilvános ülésen tárgyalandó
(Mötv. 46. § (1) bekezdés)
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2) bekezdés)

A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadásához szükséges többség:
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előteijesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Gelencsér Ferenc
alpolgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

Gelencsér Ferenc
alpolgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vérmező Budapest Főváros és az I. kerület egyik jelenleg méltatlanul mellőzött, de fejlesztési
lehetőségeit, és a lakosság számára nyújtott kikapcsolódási lehetőségeit tekintve az egyik
legtöbb lehetőséget hordozó zöldfelülete, a budai észak-déli „zöldfolyosó” fontos része.
A Budavári Önkormányzat elkötelezett annak érdekében, hogy a kerületben található
közparkok, zöldterületek a lakókörnyezetünk természeti infrastruktúrájának állapota javuljon,
a rendelkezésre álló forrásokból olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek közvetlenül
érezhető, minőségi javulást eredményeznek a lakosság számára.
A Vérmező területe (helyrajzi szám: 7072) Budapest Főváros Önkormányzatának a
tulajdonában áll, az I. kerület területén a várszoknya és a Déli pályaudvar között nyújt máshol
meg nem teremthető rekreációs területet. Megítélésem szerint a választópolgáraink nem a
terület tulajdoni viszonyai alapján ítélik meg azt, hogy milyen fejlesztések történnek, ezért
fontosnak tartom, hogy a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló, és erre a célra

megcímkézett 200 millió forint fejlesztési forrás mielőbb felhasználásra kerüljön, ezzel
megkezdődjön a közpark mindenki számára észrevehető, minőségi fejlesztése, majd ezt
továbbiak kövessék.
E kérdésben Budapest Főváros Önkormányzata és az I. kerület önkormányzata már 2020 elején
megkezdte az együttműködést.
A park és a fejlesztés kérdése több alkalommal szerepelt az I. kerületi és a fővárosi
önkormányzat napirendjén is, több döbtésmegalapozó dokumenum is elkészült, mind egymásra
épülve, minds a fővárosi koncepciótervekhez igazodva.
A Budavári Önkormányzat a 160/2020. (X. 22.) Kt. határozatával megbízást adott Gelencsér
Ferenc alpolgármester részére hogy a Fővárosi Önkormányzat által a Vérmezőre vonatkozó
stratégiai terv, valamint az az alapján készülő közparki rehabilitációs, közvilágítási,
sétányrehabilitációs részletes tervek egyeztetésén Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviselő-testületét képviselje.
A Budavári Önkormányzat forrásából készült el a „Vérmező kulturális és szabadidős
tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér kialakítása megvalósíthatósági tanulmány” elnevezésű munkaanyag, amely a hosszútávú megalapozott
tervezés alapdokumentuma. A megvalósíthatósági tanulmány az előterjesztés 1. mellékletében
található.
Szintén a Budavári Önkormányzat képviselő-testülete a 169/2021. (V. 19.) Kt. határozatával a
Főkert Nonprofit Zrt. részére 30 millió forint összegű támogatást nyújtott a Vérmező park
fenntartása céljából.
Budapest Főváros Közgyűlése 2021. szeptember 1-jén meghozta az 1288/2021. (IX. 1.) és a
1289/2021. (IX. 1.) Kgy. határozatát. A határozattal a közgyűlés felkérte a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a határozat mellékletében szereplő fejlesztési célok
és projektek ütemezett, az éves költségvetési forrásokhoz igazodó megvalósításának
előkészítésére, a megvalósítást segítő külső (pályázati és egyéb) finanszírozási források
feltárására, a stratégia célok megvalósítása érdekében az I. kerületi Önkormányzattal, valamint
egyéb partnerekkel való egyeztetések lefolytatására és együttműködések előkészítésére.
Egyidejűleg elfogadásra került a „Vérmező közpark stratégiai terve” elnevezésű dokumentum.
(A fővárosi előterjesztés és a terv az előterjesztés 2. mellékletében található.)
A fejlesztési folyamat szerves része a Radó Dezső Tervnek. A terv védi a zöldterületeket,
feladatul szabja annak színvonalas fenntartását, fejleszteni kívánja a parkokat a speciális
adottságokhoz és felmerülő lakossági igényekhez illeszkedően. Fontos célkitűzés a
biodiverzitás növelése, a szemléletformálás, a zöldterületek szerepének erősítése, a
megközelíthetőségük javítása.
A Budavári Önkormányzat a 153/2021. (X. 21.) Kt. határozatával döntött a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az I. kerületi közterület-felügyelet közötti

feladatellátási megállapodás módosításáról, amelynek következtében az I. kerület közterület
felügyelői intézkedési jogosultságot kaptak a Vérmező területén.
2022. február 23-án a Fővárosi Közgyűlés a 95/2022. (II. 23.) Kgy. határozatával úgy döntött,
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a 2022. évi
zöldinfrastruktúra tervezési feladatok megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát.
Felkérte a főpolgármestert, hogy az engedélyokiratot Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletében eljárva hja alá. A zöldinfrastruktúra fejlesztési feladatok egyike volt a Vérmező
közparki megújítása, a területre készült stratégia terv átfogó céljaihoz illeszkedően
koncepcióterv készítése társadalmi egyeztetéssel.

Az ebben a koncepciótervben szereplő egyes projektelemek ún. előrehozott megvalósításához
biztosít forrást az I. kerületi önkormányzat a később részletezett ütemezésben.
A Fővárosi Önkormányzattal folytatott többkörös tárgyalás eredményeként előkészítésre került
egy olyan megállapodás, amelynek keretében államháztartáson belül átadott fejlesztési
forrásként az I. kerületi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében rendelekzésre álló 200
millió forintot (kiadási előirányzat: K84) az előterjesztés 3. mellékletében található
megállapodással Budapest Főváros Önkormányzata részére két részletben átadja.
A rendelkezésre álló összegből megvalósítható fejlesztési projekt-rész két fázisból áll:
Jelen megállapodás a Projekt alábbi elemeire terjed ki:
I. ütem (60 millió forint):
- új fedett közparki hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése
- új padok elhelyezése
- részleges gyepfelújítás
- Szitakötő játszótér öntött gumiburkolatának felújítása.
A tervezett elemek részletes bemutatását a támogatási megállapodás I. melléklete
tartalmazza,
II. ütem (140 millió forint):
A Vérmező közpark stratégiai tervében foglaltakkal összhangban lévő, a területre
készítendő közparki felújítási koncepciótervek alapján, a Felek által kölcsönösen
támogatott projektelem(ek) megvalósítása, a megállapodás II. mellékletében foglalt
prioritások mellett.
A most tárgyalt támogatási megállapodás célja egyrészt az I. ütem megvalósításához a kerület
által nyújtott támogatási összeg folyósítására és felhasználására vonatkozó, mind a Főváros

mind a kerület számára megfelelő feltételek meghatározása, másrészt a II. ütem
megvalósításához a kerület által nyújtandó támogatási összeg rendelkezésre tartása feltételeinek
rögzítése és a kapcsolódó együttműködési kötelezettség szabályozása.
A Fővárosi Önkormányzat elszámolási kötelezettséget vállal a projekt egészére és lehetővé
teszi számunkra, hogy javasolatokkal éljünk a megvalósítás folyamán, egyúttal
projektgazdaként gondoskodik a megvalósításról és beilleszti a megállapodásban szereplő
projekt elemeket a saját közterület- és zöldterület-fejlesztési terveibe.
A Budavári Önkormányzat az I. ütem megvalósításához a most jóváhagyandó megállapodásban
foglalt feltételek szerint 60 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít a
Főváros részére.
Az I. ütem végrehajtása a támogatás átutalását követő 15 napon belül megkezdődik, ezért is
különösen fontos és sürgős a képviselő-testületi tárgyalás időpontja, mivel ennek a résznek a
megvalósítása befejezésének tervezett időpontja 2022. december 31. Ezt követően a Fővárosi
Önkormányzat legkésőbb 2023. március 31. napjáig elkészíti a vonatkozó pénzügyi és szakmai
beszámolóját.

A II. ütem részletes tartalmának a megállapítására a felek együttműködnek a megállapodás
alapján. Ehhez a Budavári Önkormányzat 140 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési
támogatást tart rendelkezésre költségvetésében, mely támogatási összeg folyósításának és
felhasználásának részletes feltételeit Feleknek a Vérmező közparkot érintő felújítási
koncepcióterv rendelkezésre állását követően, de legkésőbb 2023. július 31. napjáig a
megállapodás módosítása útján kell jóváhagyni, tehát ismételten a képviselő-testület elé fog
kerülni.

A második fázisban megújulhat a Vérmezőn átvezető sétány, kialakításra kerülhet a régóta
tervezett futókör, illetve a rendelkezésre álló forrás erejéig legalább részlegesen megújításra
kerülhet a közvilágítás ott, ahol ez a legszükségesebb. A második fázis szorosan kapcsolódik a
Vérmező koncepciótervének készítési folyamatába, konkrét tartalma jelen pillanatban még nem
teljes körűen meghatározható. De a konkrét műszaki tartalom a tervek elkészültekor újra a
képviselő-testület elé kerül jóváhagyásra, ekkor határozható meg a rendelkezésre álló forrásból
a megvalósítható munkák pontos köre is.
AII. ütem keretében a Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a koncepciótervet összhangban a
Vérmező Stratégiai terv céljaival, társadalmi egyeztetési protokoll mellett legkésőbb 2023.
július 31-ig elkészíti. A II. ütem megvalósítása befejezésének tervezett időpontja 2023.
december 31.
Fontos eleme a támogatási megállapodásnak, hogy a Főváros az I. ütemben a megállapodás
módosításának kötelezettsége nélkül, a Budavári Önkonnányzat egyidejű értesítése mellett a
„meglévő padok elbontása és újak telepítése” feladatra tervezett költség összegéből 20%- ig

átcsoportosíthasson a mellékletben meghatározott műszaki elemek között. Ez esetben a Főváros
jogosult az I. számú mellékletben tervezettnél kevesebb darabszámú pad elbontására, illetve
telepítésére is. Ennek oka a piaci áraknak olyan mértékű és gyorsaságú változása, amely azt
indokolja, hogy a most - indikatív árajánlatok alapján - meghatározott költségek bizonyos
keretek és egyeztetést követően módosíthatóak legyenek.
Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti
Divíziója, Budapest táj főépítésze, valamint a Budavári Önkormányzat képviseletében
Gelencsér Ferenc alpolgármester hosszas egyeztetéseket követően határozták meg a pénzügyi
lehetőségek függvényében az elvégezhető feladatok fontossági sorrendjének a felállítását:
I. ütem feladatai
Ceglédi hulladékgyűjtők elbontása betonrögzítéssel együtt,
elszállítása minősített lerakóhelyre (valamennyi meglévő 35 literes
hulladékgyűjtő elbontása)
3 db-os szelektív hulladékgyűjtő szett telepítése
(tervezett minőség: legalább Városszépítő Konstruktív vagy azzal
egyenértékű típus 63 literes űrtartalommal)
Hulladékgyűjtő edény telepítése
(tervezett minőség: legalább Városszépítő Konstruktív vagy azzal
egyenértékű típus 63 literes űrtartalommal)
Városligeti típusú padok elbontása betonrögzítéssel együtt,
elszállítása minősített lerakóhelyre
Kortárs arculatú pad telepítése
Gyepfelújítás felülvetéssel, komposztterítéssel, starterműtrágyával
Biodiverz növényfelület évelő virágmagkeverék vetésével és évelő
növények ültetésével, komposzttal történő talajjavítással
Szitakötő játszótér gumiburkolat felújítás

mennyiség (terv)
110 db
25 db
(75 edény)
25 db
(25 edény)
60 db
66 db
4 000 m2
720 m2
300 m2

A támogatási megállapodás megkötéséhez szükséges forrás az önkormányzat 2022. évi
költségvetésében a K84 kiemelt előirányzaton teljes mértékben rendelkezésre áll.
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 2022.04.13-i jóváhagyását követően, a Budavári
Önkormányzat támogatásával a beraházások a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Főkert
Kertészeti Divíziója által „in house” beruházásként tudnak megvalósulni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1)
bekezdése alapján az indítványt nyilvános ülésen kell tárgyalni, elfogadásához egyszerű
többség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa határozati javaslatomat!
Budapest, 2022.április 6.
Gelencsér Ferenc
alpolgármester

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.. J2022. (.......) önkormányzati határozata
a Vérmező fejlesztéséről a Fővárosi Önkormányzattal
megállapodásról.

kötendő

együttműködési

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletében szereplő „Támogatási megállapodás a Vérmező fejlesztésére” megnevezésű
megállapodást elfogadja, és annak aláírására, valamint a támogatási összeg folyósításához
szükséges intézkedések megtételére Váradiné Naszályt Márta polgármestert felhatalmazza.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:

Megvalósíthatósági tanulmány
Vérmező stratégiai terv
Megállapodás a Vérmező fejlesztésére irányuló támogatásra és együttműködésre
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alkalmas fejlesztése, közösségi tér kialakítása
Megvalósíthatósági Tanulmányterv

2021

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT

MEGBÍZÓ
Budavári Önkormányzat

MEGBÍZOTT
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Albrecht Ute

ügyvezető

SZERZŐK
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Tatai Zsombor
Bódi-Nagy Anasztázia
Ökrös László
Sztás Dániel
Orosz István
Szabó Krisztián
Erdélyi Regina

SAMAS Tervező, Pénzügyi és Szolgáltató Kft.
Barna Viktor

oki. tájépítészmérnök
oki. tájépítészmérnök
településmérnök, városépítési-városgazdálkodási
szakmérnök
oki. építőmérnök, közlekedéstervező
oki. villamosmérnök
oki. építőmérnök
oki. tájépítészmérnök

oki. közgazdász

Valamennyi térképet, ábrát a BFVT Kft. készítette, az ettől eltérő esetek külön jelölve.
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Főbb

projekt adatok

-

projekt adatlap

A Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas
fejlesztése, közösségi tér kialakítása
Projekt címe:

Megvalósulás helye:

Budapest, I. kerület. Vérmező

Projektgazda adatai:

Budavári Önkormányzat

A megvalósíthatósági tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és
életképességének vizsgálata.
Projekt célja:

Tevékenységek:

előkészítés, építés, projektmenedzsment

A tanulmány elkészítésének eredménye a javasolt projekt relevanciájának,
megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése.

Outputok,

eredmények:

Költségvetés:
1. táblázat: A projektjavaslatok főbb pénzügyi adatai

Megnevezés

Beruházási költség (MFt)

Működési költség (MFt/év)

Bevétel (MFt/év)

0,000

84,220

1,974

802,212

88,189

1,974

Bővített csomag

1271,073

99,616

1,974

Optimista csomag

1 548,953

102,516

3,974

Projekt nélküli állapot

Alapcsomag

Finanszírozás: javasolt
Időbeli ütemezés:

a vissza nem térítendő támogatás igénybe vétele.

előkészítés 1 év, megvalósítás a projekt tartalmától függően 1-2 év
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1. Vezetői

összefoglaló

A Vérmező szerepe kiemelkedő a város életében, hiszen ez a park is fontos eleme a budai parktengelynek, amit
erősíteni, bővíteni, fejleszteni kell. A Vérmezői zöldfelület egyszerre egy belvárosi, nagy látogatottságú közpark
és élőhely, ezért rekreációs, kulturális fejlesztése csak a természeti értékek védelmének biztosítása mellett
javasolt. A parkban rejlő lehetőségek kihasználásához, a parkot érintő kihívások megfelelő kezeléséhez és a
különböző tulajdonosi és használói érdekek összehangolásához a park egészét átfogó, egységes
megvalósíthatósági tanulmányterv szükséges. Ennek megfelelően a jelen tanulmányterv meghatározza a
közpark jövőképét, a fejlesztés céljait, az ütemezett megvalósításhoz szükséges beavatkozásokat, valamint a
megvalósítás pénzügyi, környezeti, gazdasági-társadalmi elemzését.
Tervezési folyamat

A tervezési folyamat első lépéseként egy szakértői helyzetelemzés és értékelés szolgáltat alapot a célok és
intézkedések meghatározásához. A terv a partnerek (Budavári Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat, FŐKERT,)
bevonásán túl a lakossági vélemények, korábbi parkhasználati felmérések figyelembevételével került
kialakításra. Ennek eredményeként részletes intézkedési javaslatok kerültek meghatározásra, ütemtervvel és
költségbecsléssel kiegészítve, a későbbi társadalmasításhoz szükséges mértékben.
Adatszolgáltatók: FŐKÉRT
4 Közterület használati
Osztály, BÖK. BKK
ME G VALÓSI THAT OS AOI

PARKHASZNÁLATt
FELMÉRÉS
zifta.hu
kozossegitewzes.hu

I

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEI
•

*

Online közösségi
tervezés indítása:
(kb. 03.15.-04.1S.J
Lakossági fórumok:
t. kerület
Xtt. kerület

HATASTANULMANY(MT)

Projektgazda:
^ * Budavári önkormányzat
Partner:
* Fővárost Önkormányzat

•
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FŐKER!

Projektgazda:
• Fővárosi önkormányzat
Partner:
• Budavári önkormányzat
• Xli. kerületi
önkormányzat
« FŐKER1

Közgyűlési döntés
Vagyonkezelést meyallapodas

ütemezett megvalósítás

A megvalósíthatósági tanulmányterv tervezési folyamata

5

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT
Helyzetelemzés összefoglalása

A belvárosban elhelyezkedő Vérmező fontos rekreációs helyszín, szigetszerű élőhely és a budai parktengely egyik
fontos eleme. A parkot a II. világháború után készült tervek szerint alakították ki. A park ma is az eredeti tervek
szerinti szerkezetét őrzi, de sajnos több értékes funkció az évek során eltűnt.
Tömegközlekedéssel és közúton könnyen elérhető, de a gyalogos és kerékpáros kapcsolatai fejlesztést
igényelnek, különösen a Városmajor és a Horváth-kert felé, valamint belső gyalogoshálózata is fejlesztésre
szorul.
A park alapvető infrastrukturális hiányokkal is küzd. Az ivókutak, hulladékgyűjtők, padok, közvilágítási elemek,
tájékoztató táblák hiányoznak vagy leromlott állapotúak, illetve korszerűsítésre szorulnak. Az infrastruktúra
fejlesztéssel olyan problémák oldódnának meg, mint a csökkent biztonságérzet és a szétszóródott hulladék
jelenléte.
A fenntartási hiányosságokból olyan problémák is adódnak, mint például az értékes növényállomány között
terjedő invazív gyomfajok és a megmaradt tuskók jelenléte.
A Vérmezőt jellemzően a közelben élők látogatják, ezért a rekreációs funkciók kialakításánál a helyi lakosság
igényeit kell szem előtt tartani. Az infrastruktúrális fejlesztések mellett a park funkciókínálata is megújításra,
valamint bővítésre szorul. A funkciók jellemzően a déli részen összpontosulnak, így a terhelés itt összpontosul.
Több értékes funkció (évelőágy bemutató, házikert bemutató, szökőkút, stb.) az évek során eltűnt, de a látogatók
nagy száma és a jelenlegi használat (kutyafuttatás) új rekreációs funkciók elhelyezését kívánja meg. A park
frekventált elhelyezkedése ellenére, jelenleg alacsony a közterület használati igény.
A helyzetelemzést és -értékelést részletesebben a 3.1.1. Jelenlegi helyzet és 4.1. A projekt hátterének,
kontextusának, környezetének elemzése című fejezet tartalmazza.
Fejlesztési koncepció

A Vérmező területét értékalapú megközelítésben szükséges fejleszteni. Ennek megfelelően a funkcióbővítést, a
megközelítés fejlesztését és az alapinfrastuktúrák fejlesztését a meglévő zöldfelületek, faállomány védelme és
ütemezett megújításának figyelembevételével kell megvalósítani. Új funkciók telepítése csak úgy javasolt, hogy
a látogatóforgalom optimális zöldfelület-gazdálkodás mellett ne jelentsen túl nagy terhelést a zöldfelületre. A
park rekreációs potenciálja korántsem kihasznált, ezért a funkcióbővítés indokolt.
Mindezek figyelembevételével a Vérmező megújításának jövőképe a következő:
A Vérmező olyan vonzó zöldterület, amely a zöldfelületi, városökológiai, kultúrtörténeti értékek
figyelembevétele mellett a környező lakosság számára megfelelő teret nyújt a kikapcsolódásra, pihenésre,
sportolásra, valamint alkalmas közösségi teret kínál kulturális és egyéb, a park jellegéhez illeszkedő szabadidős
programok lebonyolítására.
A jövőkép alapvetései:
► A lakosság igényeket figyelembe vevő parki szolgáltatások biztosítása
► A parkrészek az adottságokhoz és igényekhez illeszkedő, differenciált, funkcióbővítő fejlesztése
► A park ökoszisztéma-szolgáltatásának fejlesztése, szemléletformálási szerepének erősítése
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► Külső kapcsolatok erősítése

A Vérmező fejlesztési koncepciójának iránya elsősorban a minőségi fejlesztés és a park teherbíró képességétől
függően a funkcióbővítés. A parkhasználati felmérések eredményei alapján is látható, hogy a meglévő
infrastruktúra (utak, berendezési tárgyak stb.) megújításával jelentősen javítani lehet a közpark vonzerejét.
A funkciókínálat alakításakor kiemelt szempont a közparki funkció területi egyenlőtlenségének kezelése. Új parki
funkció tekintetében csak a park léptékéhez, természeti adottságaihoz igazodó létesítmények elhelyezése
indokolt. Ennek részeként érdemes visszaállítani az olyan funkciókat, amelyek jól igazodtak a park struktúrájába
(pl. évelőbemutató).
A park jelentős fás állománnyal rendelkezik, amely jelentős városklíma-javító hatással rendelkezik és emellett
élőhelyeket teremt. Ezt a szerepét tovább kell erősíteni változatosabb élőhelyek biztosításával, amelyek
lehetnek biodiverz gyepek, vizes élőhelyek (pl. természetközeli tó).
A beavatkozási javaslatok kidolgozása során kiemelt szempont a minőségi zöld környezet és a többfunkciós
közösségi terek létrehozása magas szintű infrastruktúra biztosításával. Ugyanakkor a funkciókínálat formálásánál
tekintettel kell lenni a kapcsolódó területekre, különösen a Tabán, Városmajor és a Budai Vár területére, mivel
az ott működő és tervezett funkciók szerepet játszanak a Vérmező működésében.
A külső kapcsolatok erősítése érdekében kiemelten fontos a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése. A
park megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges a kerékpáros megközelítés fejlesztése a Horváth-kert
és a Városmajor irányából, a gyalogos kapcsolatok terén a Budai Várral és a Déli-pályaudvar térsége felé kell
fejleszteni a kapcsolatokat, amelyhez a fogadóterek és esetleg új gyalogátkelőhelyek létesítése is indokolt.
Célcsoport:
A közpark elsősorban a környező lakosság rekreációját szolgálja, de környező munkahelyek (irodák) és
intézmények (iskolák), továbbá a Vár közelsége miatt a turisták kiszolgálásában is szerepet játszhat.
Emellett fontos, hogy minden korosztály számára nyújtson kikapcsolódási lehetőséget a park. Ennek
megfelelően az idősebb és a tinédzser korosztály kiszolgálását erősíteni célszerű.
A javasolt beavatkozások 4 fő feladatkörbe kerültek meghatározásra:
1.
2.
3.
4.

Alapinfrastruktúra fejlesztése
Zöldfelület megújítása, szemléletformálás
Közlekedési elemek fejlesztése
Park rekreációs értékének növelése

A feladatkörökön belül meghatározásra kerültek az egyes projektek. Ezek prioritásához a lakossági
támogatottság, a szakmai szempontok, illetve a beavatkozás költsége ad támpontot.

Alapinfrastruktúra

1.1

Gvalogoshálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása

1.2

Táiékoztató, útjelző táblák kihelyezése

1.3

Berendezési tárgyak megújítása

1.4

Közösségi komposztáló

1.5

Közvilágítás fejlesztése

1.6

Biztonsági kamerák telepítése

1.7

Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása

1.8

Automata öntözőrendszer kiépítése
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Zöldfelületek
megújítása

Közlekedési elemek
fejlesztése

2.1

Parki faállomány megújítása (ápolása, invazív fajok eltávolítása)

2.2

Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása

2.3

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

2.4

Tiny forest - mini erdő kialakítása

2.5

Természetközeli tó

3.1.

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

3.2.

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

4.1

Futókör létesítése

4.2

Petanque pályák létesítése

4.3

Fogadóterek rendezése (lásd alapinfrastruktúra projektek)

4.4

Sakkasztalok kihelyezése

4.5

Agility pálya (zárt kutyafuttató) létesítése

4.6

Zenepavilon létesítése

4.7

Live site létrehozása

4.8

Fitneszpont bővítése (új elemek)

4.9

Játszótér felújítása (szitakötő)

4.10

Vagon környezetének rendezése

4.11

Jakobinus emlékhely rendezése

4.12

Gördeszkanálva

4.13.

Venriéelátóhelv kialakítása

Rekreációs fejlesztés

A prioritási sor lehetőséget ad különböző forgatókönyvek végigfuttatására. Három lehetséges forgatókönyv
rajzolódik ki az alábbiak szerint.

Alapcsomag (magas prioritású projektek)
•
sürgős alapinfrastruktúra-javító intézkedések
•
alacsony költségű intézkedések
Bővített csomag (közepes + magas prioritású projektek)
•
az alapcsomag projektelemein túl azok a jelentősebb beruházási és/vagy fenntartási költségű
intézkedések, amelyek várhatóan magas lakossági támogatottsággal bírnak
Optimista csomag (alacsony+közepes+magas prioritású projektek)
■
az alapcsomag és a bővített csomag elemein túl a jelentős költségvonzatú projektelemek
Az átfogó zöldfelületi, infrastrukturális megújításokat az organizációs szempontok figyelembevételével, illetve a
park többi területének zavartalan működésének biztosításával kell megvalósítani. A felújítási részterületeket, az
ütemezést számos tényező befolyásolja, ami miatt ezek a jelen tervfázisban nem kerülnek meghatározásra.
A megfogalmazott projektek között elsődleges prioritással kezelendők a park biztonságos használatát célzó
beavatkozások (balesetveszélyes helyzetek elhárítása, közbiztonsági intézkedések), a környezetállapot
helyreállítását szolgáló beavatkozási javaslatok. A szinergiák alapján ezt követik az alapinfrastruktúra
fejlesztések, amelyek a parkhasználat komfortját növelik. A funkciók bővítésére körültekintően, a zöldfelületek
terhelhetőségének, továbbá a lakossági igények figyelembevételével kerülhet sor.
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Beruházási
ütem

Feladat

Megvalósíthatósági tanulmány készítése (Budavári Önkormányzat)
Beruházás
Stratégia terv készítése (Fővárosi Önkormányzat)
előkészítése

időigénye

1 hónap
3-4 hónap

Vagyonkezelési megállapodás
Koncepcióterv elkészítése
Szabadtérépítészeti és szakági kiviteli és engedélyezési tervek készítése

3-4 hónap
6 hónap

Tenderterv készítése
Kivitelezés

Monitoring

Kivitelezési munkák elvégzése

1-2 év
feladattól
függően

Kivitelezést követő lakossági véleménykutatás a kivitelezés időtartamáról,
minőségéről és a közterület alakítás eredményéről.
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2. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN BEMUTATÁSA
2.1.

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY CÉÜA, SZEREPE

A megvalósíthatósági tanulmány célja a kiválasztott projekt és ezen belül az egyes projektelemek
megalapozottságának és életképességének vizsgálata. A tanulmány elkészítésének eredménye a javasolt projekt
relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során a jövőképben meghatározottak megvalósítására három
lehetséges forgatókönyv meghatározása, specifikációja, összehasonlítása történik meg, olyan információkat
nyújtva, amelyek elősegítik a végső döntést. Emellett bemutatja azt is, ha nem valósul meg a beruházás.

2.2.

A

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

TANULMÁNY

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

FELHASZNÁLT

INPUTOK,

FORRÁSOK

A zöldterület jelenlegi adottságainak vizsgálatához a FŐKERT Nonprofit Zrt. (továbbiakban: FŐKERT) nyújtott
adatszolgáltatást:
•

FATÁR adatbázis: növényállomány, zöldfelületek, épített elemek (berendezési tárgyak, burkolatok stb.)
értékelése

•

Fenntartási műveletek: mennyiségek, naturáliák, érték, gyakoriság szerint

•

Főkert telephely alaprajza, üzemeltetési költségei

•

Helyszíni bejárás során Törteli László FŐKERT üzemegység-vezető adatközlései

A kerttörténeti adatok kapcsán az alábbi források kerültek felhasználásra:
»

Tanulmányok Budapest Múltjából 3., Budapest Székesfőváros Várostörténeti Moográfiái 5, (1934),
https://librarv.hunearicana.hu/hu/view/ORSZ BPTM TBM 03/?pg=0&lavout=s

•

Pesti
László
Tarjányi
Ferenc:
Parkok
és
https://mek.oszk.hu/17900/17973/html/vermezo.htm

kertek

Pesten

és

Budán

(2008),

A Vérmező közvilágítási hálózatának aktuális műszaki állapotáról, a korábban tervezett fejlesztésekről és az
ahhoz kapcsolódó nagyságrendi költségvonzatról a BDK Kft. nyújtott adatszolgáltatást. A pontos mennyiségi
kiírást és költségvetést, csak szakági kiviteli terv birtokában lehet megadni.
A közterület-használat tekintetében a Főpolgármesteri Hivatal, Közterület-használati Osztálya nyújtott
adatszolgáltatást, amely tartalmazta a Vérmezőre kért 2019-2020. évi közterület-használati hozzájárulásokat a
kérelmező, a hely, a cél, az időtartam és az igénybe vett terület nagyságának megjelölésével.
A parkhasználati szokások és a fejlesztési igények megismeréséhez az alábbi online és helyszíni kérdőívezés
eredményei kerültek felhasználásra:
•

kozossegitervezes.hu weboldal: a kérdőív az Urban Dialog Kft. közreműködésével a
kozossegitervezes.hu weboldalon jelenleg is elérhető, kitölthető. Az első részletes riport 2020. május
15-i állapot alapján készült el a Fővárosi Önkormányzat számára, azonban a honlapon folyamatosan
nyomon követhetőek a frissülő aktuális eredmények. A kérdőívet ez idáig összesen 358-an töltötték ki.

•

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013-ban készített a Vérmezővel kapcsolatos közvélemény-kutatást.
Az elégedettségi vizsgálathoz helyszíni kérdőívezést végeztek, amelyben 500 fő bevonására került sor.
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•

A kidolgozás alatt álló Radó Dezső Terv (Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv
- ZIFFA) keretén belül szintén készül parkhasználati felmérés (Vérmező esetében 96 db kitöltés
érkezett).

2.3.

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

A többlépcsős előkészítő tervezési folyamat első lépéseként készül a megvalósíthatósági tanulmány, amely maga
is több lépcsőben kerül megvalósításra. A tervezési folyamatot és alkalmazott eszközöket, módszereket az alábbi
ábrák szemléltetik. A megvalósíthatósági tanulmányterv ötvözi a tanulmánytervtől elvárt tartalmat a későbbi
kidolgozandó stratégia terv tartalmával. Ennek megfelelően egy részletes szakértői helyzetelemzés és értékelés
szolgáltat alapot a célok és intézkedések meghatározásához. A terv a projektgazda (Budavári Önkormányzat), a
terület tulajdonosa (Fővárosi Önkormányzat) és a terület fenntartója (FŐKERT) bevonásával, több körös
egyeztetéssel került kidolgozásra.
A megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozása annyiban eltér a
megszokottól, hogy nem áll
rendelkezésre
kidolgozott
projekt,
ezért
a
projekt
kidolgozása a jelenlegi helyzet
vizsgálata és a szükségletek
felmérése alapján lehetséges.

8. lépés- A projekt megvalósíthatóságának és

fennUrtha’.osaganak értékelésé
7. lépés: Gazdasagí-tarsadalmi hatások
elemzése

5. lépés: Pénzügyi elemzés

A megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez rendelkezésre álló
rövid idő miatt részletesebb
közösségi tervezésre nem volt
lehetőség, ezért a korábbi
parkhasználati
felmérések
eredményeire alapozva kerültek
az
egyes
projektelemek

r
A project megvalósításának

lépés: Alternatív megoldások elermese

L lépés: A szükséglet és a parkhasználati

meghatározásra.
Az
egyes
szokások vizsgálata
projektelemek kiválasztására a
0. lépés: Jelenlegi helyzet vizsgálata
következő
fázisban,
a
megvalósíthatósági tanulmányra
épülő stratégia terv keretében
nyílik mód, amikor már a projektalapú közösségi tervezés eredménye is becsatornázható a folyamatba.
A jelen tanulmánytervben a megbízó Budavári Önkormányzat által javasolt projektelemek, a parkhasználati
kérdőívek eredményei alapján várhatóan nagy támogatottságú elemek, valamint a tervezési folyamat során
felmerült egyéb javaslatok lettek kidolgozva a költség-haszon elemzéshez és a későbbi társadalmasításhoz
szükséges mértékben. Részletes műszaki tervek hiányában a beruházási és üzemeltetési költségeket, valamint a
bevételeket csak hozzávetőlegesen tudja megbecsülni a tanulmányterv.
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Adatszolgáltatók: FŐKERT,
^ Közterület-használati
Osztály, BDK, BKK
PARKHASZNÁLATI
FELMÉRÉS

ziffa.hu
kozossegitervezes.hu

MEGVALÓSÍTHATÓ SÁGI

HATASTANULMANY (MT)

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL

•

•

Projektgazda:
• Budavári Önkormányzat
Partner:
• Fővárosi Önkormányzat
• FŐKERT

ne yzetelemzés, -értékelés, jövőkép,
cé rendszer, ndikatorck, le-etseges
proiekte emek érték e ese kotség-haszon
c errces

Projektgazda:
• Fővárosi Önkormányzat
^ Partner:

Online közösségi
tervezés indítása:
(kb. 03.15.-04.15.)
Lakossági fórumok:
l. kerület
XII. kerület

•
•
•

Budavári Önkormányzat
XII. kerületi
önkormányzat
FŐKERT

Közgyűlési döntés

Vagyonkezelési megállapodás

Ütemezett megvalósítás
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3.Szükséglet elemzése,

lehetséges alternatívák

3.1. A FEJLESZTÉSI PROBLÉMA, SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA
3.1.1. Jelenlegi

helyzet

Értékleltár

A budai parktengely kiemelten fontos eleme
A Vérmező jelentős eleme a budai parktengelynek. Méretéből, magas zöldfelületi intenzitásából és
látogatottságából adódóan a budai zöldhálózat egyik fontos eleme jelenleg is, de további rekreációs potenciállal
rendelkezik. Emellett meghatározó a városklímát kondicionáló hatása is, mivel a városszerkezet egyik átszellőzési
folyosójában fekszik. Ezenkívül ökológiai hatása is számottevő, mivel szigetszerűen élőhelyet biztosít az intenzív
beépítésű belvárosi szövetben, továbbá a budai parktengely részeként ökológiai folyosó részeként is
értelmezhető a terület.
Értékes faállomány, nagy lombkorona borítottság
A park faállománya jellemzően jó egészségi állapotú, értékes egyedekből áll, az invazív fajok aránya alacsony.
Összetétele változatos, számos ritka faj is az állomány részét képezi. A terület nagy kiterjedésű fás állománya
nagy lombkorona borítottságot eredményez, ami kedvező a városklíma hatások (pl. a hősziget hatás) enyhítése
és ezáltal a látogatók komfortérzetének javítása szempontjából. A park fő sétánya mentén értékes kétoldali fasor
található, valamint a parkot övező Attila úton és a Krisztina körút északi részén a településszerkezeti terv szerint
településképvédelmi jelentőségű fasor található.
Közönségvonzó funkciók
A Vérmező több olyan rekreációs funkcióval rendelkezik, melyek népszerűvé teszik a parkot. A leglátogatottabb
funkciói a nagy alapterületű, kisebb és nagyobb gyermekek számára is használható Szitakötő játszótér, a
játszótér melletti többfunkciós sportpálya és ping-pong asztalok, valamint a park északi részén található
fitneszpark és sportpálya együttese. Emellett a területet sokan használják futásra és kutyasétáltatásra, habár
ennek infrastruktúrája nincs kiépítve a parkban.
Emlékművek
A park - annak ellenére, hogy védett művi értékek nem találhatóak benne - számos történelmi és kulturális
emlékművet tartalmaz: Magyar Jakobinusok emlékműve, Herman Ottó-emlékmű, a Budai Önkéntes Ezred
emlékműve, Babits-emlékmű.
Kiváló közösségi közlekedési ellátottság
A Vérmező szomszédságában található a Déli pályaudvar, amely az országos vasúti közlekedésben betöltött
szerepen túl az M2-es metró végállomásaként biztosítja a kötöttpályás közösségi közlekedési kapcsolatot. A
budai fonódó villamos-hálózat fejlesztésének köszönhetően a park elérése a távolabbi városrészekből is
megoldott.
Meglévő kerékpáros infrastruktúra
A Vérmező Attila út menti oldalán településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra vezet, amely
kerékpárút révén a budai parktengely elemei elérhetők.
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ÉRTÉKTÉRKÉP
r-----—j Kötöttpályás közösségi
1 ** £’ I közlekedési megáUóhe^ek
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I Meglévő kerékpáros
^-------- * inlrastruktúra nyomvonala
E EmJékmö
| A-J i Értékes faegyed
;•

[«£tté kés fasor

j» »• »| Védett fasor
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|

»Közönségvonzó funkció
|»Keiülethátár
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*
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Problémák
Rossz állapotú úthálózat
A jelenlegi gyalogos úthálózat igen változatos anyag összetételű. A park sétaútjainak jellemző burkolata a
gyöngykavics, ami nem vagy csak korlátozottan alkalmas futásra, vagy egyéb sporttevékenységre, kerekesszékes
és babakocsis közlekedésre. Sok helyen a burkolat nincs megfelelően kiépítve és áttaposások alakultak ki. A
kedvezőtlen állapotok miatt sokan gyalogosan is a kerékpárutat veszik igénybe, ami balesetveszélyes.
Hiányos közvilágítási hálózat
A park közvilágítása hiányos, ezért a látogatók biztonságérzete csökkent mértékű.
Zajterhelés
A park zajterhelése jelentős a Krisztina körút és az Attila út nagy forgalmából adódóan. A zajterhelés legjobban
a park északi elkeskenyedő részén érzékelhető, ami zavarja is a kerékpáros pihenő használatát.
Rossz állapotú és hiányos berendezési tárgyak
A berendezési tárgyak (padok, szemetesek) jellemzően olyan régi típusú elemek, melyek ma már nem töltik be
megfelelően funkciójukat, nem elég esztétikusak és sok esetben az állapotuk sem megfelelő, illetve egyes
berendezési tárgyak, pl. ivókutak, mennyisége (térbeli eloszlása) sem megfelelő.
Hulladék jelenléte a parkban
Az illegális hulladéklerakás a parkban kevésbé jellemző. A legfőbb problémát az jelenti, hogy a nyitott tetejű,
dróthálós oldalú ún. ceglédi szemetesekből, mely a park legjellemzőbb szemetese, a szél és a varjak könnyedén
szétszórják a hulladékot. Emellett a kutyaürülék jelent problémát a parkban, habár kutyaürülék-gyűjtőkkel jól
ellátott a zöldterület.
Egyes parkfunkciók hiánya, illetve a funkciók elhelyezkedésének problémái
A park nagy látogatottságnak örvend, ám a funkciók nem elégségesek a látogatók számára. Jelenleg nincsen
alkalmas felület futásra, de a sporteszközök fejlesztésére is lenne igény, elsősorban több eszköz kihelyezésével.
A parkban semmilyen funkció sincs, mely kifejezetten az idős korosztály számára nyújtana kikapcsolódási
lehetőséget, de a többi korosztály számára igénybe vehető funkciók köre is fejlesztésre szorul. Emellett
konfliktust okoz az hogy a kutyasétáltatás számára nincs kijelölt terület, ezért a játszótér közelében is jelen
vannak a kutyák.
Hajléktalanok életvitelszerű tartózkodásából adódó konfliktusok
A parkban néhány hajléktalan életvitelszerűen jelen van. Jelenlétük zavarja a park látogatóit, emiatt a látogatók
biztonságérzete is csökkent.
Növényállomány hiányosságai, reprezentativitás csökkenése
Habár a faállomány összességében jó állapotú, több invazív faj, valamint kiszáradt fa, tuskó van jelen a parkban.
A korábbi években nőtt a lakosság bizalmatlansága a fák kezelése és kivágása terén, ezért a kertészeti és
balesetvédelmi szempontból is szükséges fakivágások (és fapótlások) gyakran elmaradtak a Vérmező területén
is. Problémát jelenthetnek a kertépítészeti tervek nélkül végzett faültetések is, amely a tisztások eltűnését, a
park szerkezetének eltorzulását eredményezheti. Az egykori, nagykiterjedésű, központi, reprezentatív évelő
ágyások mára eltűntek és a fenntartási költségek miatt csak kisebb évelő és egynyári kiültetések találhatóak a
parkban. Jellemző, hogy egyes kiemelt helyszínek is méltatlanul nélkülözik a díszes ágyásokat, pl. a Jakobinusok
tere. A cserjék elhelyezése és/vagy formálása elsődlegesen közbiztonsági szempontokat követ esztétikai értékük
rovására.
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Fejlesztendő kerékpáros kapcsolatok
A budai parktengely részét képező Városmajor és Horváth-kert irányába a kerékpáros kapcsolatok nem
megfelelőek. A keskeny és nagy forgalmú utcákban kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutak
keresztmetszeti méretei a megjelenő gyalogos és kerékpáros forgalom számára nem elegendők, nyomvonaluk
nem optimális.
Terület idegen gépjármű elhelyezés
A FŐKERT telephelyhez kapcsolódó

parkoló konfliktusokat okoz. A Széna téri helyközi autóbusz állomás

megszüntetését követően az autóbuszok tárolása a Vérmező déli oldalán történik, ahol napközben mintegy 15
jármű várakozik.
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3.1.2. Elérni kívánt állapot
A Vérmező területét értékalapú megközelítésben szükséges fejleszteni. Ennek megfelelően a funkcióbővítést, a
megközelítés fejlesztését és az alapinfrastuktúrák fejlesztését a meglévő zöldfelületek, faállomány védelme és
ütemezett megújításának figyelembevételével kell megvalósítani. Új funkciók telepítése csak úgy javasolt, hogy
a látogatóforgalom optimális zöldfelület-gazdálkodás mellett ne jelentsen túl nagy terhelést a zöldfelületre. A
park rekreációs potenciálja korántsem kihasznált, ezért a funkcióbővítés indokolt.
Mindezek figyelembevételével a Vérmező megújításának jövőképe a következő:

A Vérmező olyan vonzó zöldterület, amely a zöldfelületi, városökológiai, kultúrtörténeti
értékek figyelembevétele mellett a környező lakosság számára megfelelő teret nyújt a
kikapcsolódásra, pihenésre, sportolásra, valamint alkalmas közösségi teret kínál kulturális
és egyéb, a park jellegéhez illeszkedő szabadidős programok lebonyolítására.

3.1.3. Kereslet a beavatkozás iránt
Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota
meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek, különösen a Vérmező, mint a belvárosban található közpark,
környezetvédelmi és szociális szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A Vérmező zöldfelülete a város
szívében igazi természeti kincs, mely számos növény- és állatfajnak ad otthont és menedéket, emellett meglévő
funkcióival és értékes növényállományával rekreációs és pihenőhelyként funkcionál a lakosság számára.
A lakossági igények felméréséhez a Fővárosi Önkormányzat által végzett online közösségi felmérés szolgál alapul.
A kérdőív az Urban Dialog Kft. közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon jelenleg is elérhető,
kitölthető. A kérdőívet ez idáig összesen 358-an töltötték ki, az aktuális eredmények a honlapon folyamatosan
nyomon követhetőek. Az online kérdőívezést megelőző reprezentatív felmérés a FŐKERT által 2013-ban, 500 fő
bevonásával készült. A helyszíni kérdőívezésben a 14 éves vagy ennél idősebb éppen a parkot látogató személyek
vettek részt. Ezen felül, a város zöldfelületeinek védelme és fejlesztése érdekében idén készülő Radó Dezső Terv
(ZIFFA) keretén belül szintén készül parkhasználati felmérés. Habár a folyamatban lévő Radó Dezső Terv
felmérése nem reprezentatív (Vérmező esetében 96 válaszadó ez idáig), jelen értékelés a vonatkozó aktuális
(2020.1. negyedévig meglévő) eredményeket is figyelembe vette.
A Vérmező legnagyobb értéke maga a zöldfelület, annak természetszerű jellege, a terület csendessége,
nyugalmat biztosító légköre, valamint a kikapcsolódás lehetősége. A fővárosi parkokhoz viszonyítva a Vérmező
összességében rosszabb megítélésű, a felmérések alapján a válaszadók háromnegyede (74%-a) szerint a park
fejlesztésére, állagjavítására lenne szükség.

SZÜKSÉG VAN A PARK FEJLESZTÉSÉRE?

IGEN

74%
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NEM
5%

Más meglévő park fejlesztésére lenne szükség

NEM

11%
Új park létesítésére lenne szükség

A felmérések szerint a parkhasználók többsége közepesen biztonságosnak ítéli meg a parkot, ami több helyen a
közvilágítás hiányából, valamint a hajléktalanok jelenlétéből fakad. A biztonságosság fejlesztése mellett a
leginkább fejlesztendő terület az eddigi kérdőív eredmények alapján a zöldfelületek és terek tisztántartása,
valamint a berendezések és burkolatok javítása, fenntartása. Összességében a Vérmező vonatkozásában a
felmérésekben résztvevők nem túl elégedettek a parkkal, valamint a park egyes elemeinek állapotával, az
elégedettségi szint a fővárosi parkok átlagánál alacsonyabb. A ZIFFA felmérés szerinti értékeket, valamint azok
fővárosi parkok átlagához való viszonyát az alább található grafikon szemlélteti.
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BIZTONSÁGOSSÁG
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0,0

A park hiányosságait tekintve legtöbbször a futókört említették meg, de a vízarchitektúrák, nyílt vízfelületek,
valamint a pihenőhelyek hiánya is többször szerepelt a felmérések válaszai között. Habár a felmérések szerint a
többség a növényállománnyal elégedett, a ZIFFA kérdőívek válaszaiban a látogatók szerint igény lenne a meglévő
növényállomány védelmére, megújítására vagy fejlesztésére, szívesen látnának több virágkiültetést is. A
válaszadók szerint, a parkhasználók körében pozitív változást lehetne elérni a kutyasétáltatás kapcsán több
kutyapiszok gyűjtő kihelyezésével, valamint tágas és jól felszerelt kutyafuttatók kialakításával.
LEGINKÁBB HIÁNYZÓ FUNKCIÓK

szilárd burkolatú ösvény

■ futókor
19,6%

■ játszótér
kutyafuttató
sportpálya
■ sportcsarnok
12,3%

gyepes felület
10.1%

S,S.%

parkoló

■ fit nesz eszköz
6,434

* tó, nyílt vízfelület

4.554

I

2,6%
0,654

0,334

Ilii

■ füves tisztás
• fás liget
egyéb

Az infrastrukturális elemek közül a többség a hulladékgyűjtők számát kevesli a park területén. Emellett nagyobb
igény lenne a közvilágítás fejlesztésére, valamint az ivókutak, az illemhelyek és a padok számának növelésére is.
LEGINKÁBB HIÁNYZÓ ESZKÖZÖK
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pad
3034

■ asztal
■ szemetes
kutyás szemetes
világit ás
* ivókút
játszóeszköz
sporté szköz
i kerités

■ burkaiéit
■ fa, cserje

■ szobor, emlékmű
egyéb

A parklátogatók kedvenc helyei elsősorban a sétautak, valamint a park egybefüggő zöldfelületekkel rendelkező
területei, emellett legkedveltebb parkrészeik között említik a játszóteret is. Elsődleges vonzó tényező
egyértelműen a park hangulata és annak természeti adottságai.
PARKTERÜLETEK MEGÍTÉLÉSE A BEÉRKEZETT POZITÍV ÉS NEGATÍV VÉLEMÉNYEK ARÁNYA ALAPJÁN (db)

Vérmező zötdfefti tetei és
köztekedésr útvonalat
437

Szitakötő játszótér és kő myezete

■ Sportpark és környéke

Babits Mihály szobor és Budai
ÖnkéntesEzred emékmüvének
környezete
■ Napozóterasz
k

45
23

20

■ Bicikliút

lg

-65

Biciklis pihenő és csomópont
környezete
-76
i*í

Vagon Étterem és környéke

A terület egyes részein azonban rendszeres a hajléktalanok, illetve az általuk kialakított sajátos élettér és az
ebből adódóan felhalmozott lom, hulladék és ürülék jelenléte. A park egész területére vonatkozóan elsősorban
a karbantartás hiánya, a berendezések és burkolatok rossz állapota, a park tisztasága és a közbiztonság mértéke
okoz problémát a parkhasználók között.
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PARK KÖZBIZTONSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE

25*c

21*

Nagyon nem
biztonságos

Nem biztonságos

Közepesen
biztonságos

■ férfi.

Beton sagos

Nagyon
biztonságos

■ nő

A felmérések alapján is jól látszik, hogy a Vérmező közparki funkciói és zöld környezete miatt a lakosság számára
jó kikapcsolódási lehetőségekkel rendelkezik, a városi élhetőség szempontjából is kiemelten fontos terület,
emiatt a jó állapot fenntartására, valamint a park fejlesztésére is jelentős igény jelentkezik a használók körében.
Maga a park megújítására vonatkozó kérdések mellett a kérdőív kitér a közlekedési kapcsolatok, ezen belül a
gyalogos kapcsolatok és a kerékpáros hálózat fejlesztési igényére is.
A felmérés alapján a kitöltők alapvetően támogatják a budai parktengely két elemének, a Vérmezőnek és a
Városmajornak gyalogos-kerékpáros, valamint "zöld" összeköttetését. A válaszadók véleménye alapján a
Hajnóczy utcai zöldfolyosó kialakítása élvez nagyobb támogatottságot a Maros utcai folyosó kialakításával
szemben, de mindkét lehetőség nagy arányban támogatott, az ez irányú közlekedési fejlesztésre egyértelmű
igény van.
SZÜKSÉG VAN A VÉRMEZŐ ÉS VÁROSMAJOR KÖZTI ÖSSZEKÖTTETÉSRE, ZÖLDFOLYOSÓ KIALAKÍTÁSÁRA?

Hajnóczy utcai folyosó

87*
igen

■ nem
Maros utcai folyosó

78*

Összegzés
► A park legfőbb értéke annak egybenyíló zöldfelületei, emellett közkedvelt részek a sétautak, valamint a
játszótér területe.
►A park legfőbb problémái a Déli pályaudvar közelében gyakran előforduló hajléktalanok jelenléte, valamint
az elszórt hulladékok és a kutyaürülékek a park zöldfelületein.
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► A beérkezett válaszok alapján nagyobb igény lenne futókör, vízarchitektúra, illetve vízfelület, valamint
pihenőhelyek kialakítására, több pad kihelyezésére is, emellett a résztvevők nagyobb része hiányolja vagy
kevesli a megfelelő közvilágítást a parkterületről.

3.2.

A

PROBLÉMA KEZELÉSÉT CÉLZÓ LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK STRATÉGIÁK BEMUTATÁSA,

ELEMZÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az egyes projektek lakossági támogatottsága, költsége alapján felállított prioritási sor lehetőséget ad különböző
forgatókönyvek végigfuttatására. Három lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki az alábbiak szerint.
Az egyes projektelemek prioritásának meghatározása kilenc faktor szerint értékelve, egyéni pontozásos rendszer
alapján történt. A pontozás egyes esetekben három (lakossági támogatottság, használati érték), a többi esetben
ötfokú skálán történt az alábbi táblázat szerint. Az eltérő skálázás a súlyozással került korrekcióra. A pozitívnak
vélt tulajdonságokat és a hasznot magasabb pontszámmal minősítettük, míg a negatívokat alacsonyabbal. Az
egyes tárgykörökhöz súlyozási értékeket is rendeltünk, tárgykörönként a pontszámok ezekkel az értékekkel
kerültek felszorzásra.
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Minden projektelemnél mind a kilenc faktor szerint kiszámításra kerültek a súlyozott pontszámok, majd ezeket
a pontszámokat összeadva, minden projekthez tartozik egy összpontszám. Az összpontszámok alapján kerültek
minősítésre az egyes projektelemek prioritásukat illetően.
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Beruházási költség
PONTSZÁM
ÖSSZESEN

Üzemeltetési költség
Bevétel

PRJORfEÁS

-tói

-te

O

39

Használati érték
1

Egészségmegőrzési érték

Alacsony
prioritás

Esztétikai érték
Környezeti haszon, szemléletformálás

40

59

2

60

0

3

Közepes
prioritás

Közbiztonsági, balesetmegelőzési érték
Lakossági támogatottság

Magas
prioritás

Az alábbi táblázatból megállapítható, hogy magas prioritással a parki faállomány megújítása, a Szitakötő
játszótér felújítása, a kerékpáros és gyalogos kapcsolatok fejlesztése, futókör létesítése és a berendezési tárgyak
megújítása projektekelemek rendelkeznek.

Projektek

Parki faállomány
megújítása (ápolása,
invazív fajok
eltávolítása)

74 340 000

81

Játszótér felújítása
(szitakötő)

33 000 000

71

Kerékpáros
kapcsolatok
fejlesztése

250 000 000

71

Fitneszpont bővítése
(új elemek)

600 00

50000

65

Futókor létesítése

29 610 900

1056315

65

Gyalogos
kapcsolatok
fejlesztése

50 000 000

Berendezési tárgyak
megújítása

58 978 000

545300

63

Gyalogoshálózat
megújítása:
burkolatok, lépcsők
megújítása

301 039 190

838218

63

63
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Projektek

Vagon
környezetének
rendezése
vízmedencével

22 500 000

1548800

59

Közvilágítás
fejlesztése

61 500 000

200000

54

Tájékoztató, útjelző
táblák

3 470 000

46640

52

Sakkasztalok
kihelyezése

1 620 000

15000

52

Petanque pályák
létesítése

600 000

108000

52

Évelőágy
bemutatókert Retro kert

77 800 000

7518000

49

Agility pálya (zárt
kutyafuttató)
létesítése

25 000 000

200000

49

Vadvirágos rét,
madárbarát
cserjefoltok
kialakítása

13 500 000

110000

46

Jakobinus emlékhely
rendezése

10 260 000

537000

46

Automata
öntözőrendszer
kiépítése

25 000 000

170236

45

Természetközeli
kialakítású tó

20 000 000

1036876

45

Gördeszkapálya

40 000 000

100000

44

Tiny forest - mini
erdő kialakítása

9 240 000

425920

Vendéglátóhely
kialakítása

56 000 000

Live site létrehozása

550 000

-1

42

2000000

-1

39

500000

-2

36
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Fejlesztési

szcenáriók

Alapcsomag (magas prioritású projektek)
•

sürgős alapinfrastruktúra-javító intézkedések

•

alacsony költségű intézkedések

Bővített csomag (közepes + magas prioritású projektek)
•

az alapcsomag projektelemein túl azok a jelentősebb beruházási és/vagy fenntartási költségű
intézkedések, amelyek várhatóan magas lakossági támogatottsággal bírnak

Optimista csomag (alacsony+közepes+magas prioritású projektek)
•

az alapcsomag és a bővített csomag elemein túl a jelentős költségvonzatú projektelemek
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4. A PROJEKT BEMUTATÁSA
4.1. A PROJEKT HÁTTERÉNEK, KONTEXTUSÁNAK, KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSE
4.1.1. Történeti kitekintés
A terület alatt folyik az Ördög-árok, amely ma mesterséges csatornaként a területen észre sem vehető,
szabályozása (1873-78) előtt azonban az Ördög-árok hordaléka alakította a területet.
A14. században itt álló Logod falu a török idők során pusztult el. Ezután a terület glacis, vagyis a védelem részére
kilövést biztosító sík területként szolgált. A beépítés nem volt engedélyezett, illetve később olyan feltételekkel,
ami miatt senki nem akarta beépíteni. 1784-ben a glacis megszűnt. Később a várnagy kaszálóként használta a
területet, ezért Generális rétnek hívták.
A Vérmező elnevezés onnan ered, hogy ezen a helyen végezték ki Martinovics Ignácot, a magyar jakobinus
mozgalom vezérét, és társait 1795-ben. Ennek az eseménynek állít emléket Matzon Frigyes emlékműve a park
északi részén, a Magyar Jakobinusok emlékhelyén.
Az Attila úttal párhuzamosan futó Vérmezői sétányt 1900-1904 között hozták létre. Ezt leszámítva a park ekkor
még csak egy üres terület volt, melyet katonai gyakorlótérként, lovaspályaként használtak és több felvonulást,
díszszemlét is tartottak itt. A II. világháború végén eseti repülőtérként is működött, könnyű futárgépek tudtak
le- és felszállni, illetve Buda ellátását meghozó vitorlázórepülők szálltak itt le. A háború után a mélyen fekvő
területet feltöltötték törmelékkel, majd 1948-ban parkosították. A kerttervező Hetessy Józsefné volt, a
megvalósítás művezetője Katonai Antal.

Díszfelvonulás, 1935 (Fortepan)

Roncsok a II. világháború után (Fortepan)

1967-ben helyezték el a parkban Szabó István Budai Önkéntes Ezred emlékművét. Ez évben a FŐKERT házikert
bemutatót létesített a Krisztina körút felőli oldalon, a korábban kialakított évelő bemutató és az út közötti
részen, amely később a metróépítkezés alatt szűnt meg (felvonulási terület és metró-műtárgy számára volt
szükséges a terület). A park ekkoriban még nagy évelő-gyűjteménnyel rendelkezett.
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Házikert bemutató, 1969 (zoldkalauz.hu)

Évelő bemutató, 1952 (Fortepan)

1972-ben került a parkba Csíkszentmihályi Róbert szobrász alkotása a Herman Ottó emlékkőt. Az M2 metró Déli
pályaudvari megállóhelyének építése során a park déli részének egy darabját elvesztette. Ez a terület, az állomás
1977-es átadása után, a metróhoz kapcsolódó kis tér lett medencével és csobogóval. 1979-ben, a Nemzetközi
Gyermekévben, játszótér épült Hetessy Józsefné tervei szerint. A játszóteret később, 1996-ban, Csorba Vera
tervei szerint újították fel. A játszóteret ekkor el is kerítették, nevét pedig Kiss István Szitakötők nevű szobra után
kapta. 1980-ban épült meg a játszótér mellett a FŐKERT öltözője és szerszámraktára.

Hermann Ottó emlékkút, 1980-as évek (zoldkalauz.hu)

Játszótér, 1977 (Fortepan)

Korábban a park északi végén állt Varga Imre Kun Béla szobra, melyet 1986-ban állítottak, de 1991-ben már a
nagytétényi Mementó szoborparkba került.
2007-ben adták át az ELMŰ 120/10 kV-os alállomását, mely térszín alatt helyezkedik el, a Budai Önkéntes Ezred
emlékművénél. Következő évben, a költő születésének 125. évfordulóján, a Budavári Önkormányzat itt állította
fel Budapest első köztéri Babits Mihály szobrát (Marton László alkotása).
2011-ben újították fel a játszótér melletti magasabb térszínt a Szálkái Adrienne (FŐKERTTervezési Stúdió) tervei
szerint. 2013-ban a park északi végén, csatlakozva a park szélén futó kerékpárúthoz, egy kerékpáros szerviz- és
információs pontot alakítottak ki a Svéd Fenntarthatósági Program keretében, az S-Tér Kft. tervei alapján. Az
utóbbi években egy fitneszpark is kialakításra került a park északi felén és rovarhotel, valamint madárodúk
gondoskodnak a park élővilágáról.
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Babits Mihály szobra (kozterkep.hu)

Kerékpápros pihenő (s-ter.hu)

Összegzés
►

A park jelentős történelmi helyszín, kultúrtörténeti értékekben gazdag.

►

A Vérmező a II. világháború végéig egynyílt gyepes terület volt, parkosítása csak ezt követően került

►

A 70-es, 80-as években intenzívebb hasznosítás jellemezte a területet: évelő és házikert bemutató,,

►

több emlékmű, szökőkút is volt a parkban.
Az utóbbi évtizedekben a játszótér megújult, ELMŰ alállomás, kerékpáros pihenő és fitneszpark
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4.1.2. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A vizsgálati terület Budapest főváros településszerkezeti tervében meghatározott Belső zónában helyezkedik el
az I. kerület északnyugati szélén közel a XII. kerülethez. Kedvező központi helyzete miatt jó a megközelíthetősége
mind a budai, mind a pesti oldalról. Budavár parkjainak egyike, ráadásul központi elhelyezkedéséből adódóan
jelentős látogatottsággal is bír.
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Jelentős városi útvonalak közül északról és keletről az Attila út, nyugatról a Krisztina körút határolja, míg délről
a Mikó utca a Vérmező határa. A park közvetlenül a Déli pályaudvar felől közelíthető meg, közvetett kapcsolata
pedig a budai oldalon a Széli Kálmán térrel, a Döbrentei térrel, a Szent Gellért térrel és a Móricz Zsigmond
körtérrel van, ahonnan közvetlen villamos- és buszjáratokkal is elérhető a park területe; a környező
lakóterületekről gyalogosan több irányból is megközelíthető a park, bár a nagyforgalmú utak felől ez valamivel
nehézkesebb. A várnegyed felől a park közvetlenül gyalogosan megközelíthető a Kömlöci utcán, a Korlát utcán,
a Bugát lépcsőn és a Mikó utcán keresztül.
A Vérmező fontos szerepet tölt be a kerület zöldfelületi rendszerében, része a budai parktengelynek, amely a
Dunát a Budai-hegyvidékkel összekötő, zöldfelületekben gazdag tengely és a város átszellőzésének
szempontjából meghatározó elem. Emellett a parktengely rekreációs potenciálja is meghatározó. Északon a
Városmajor, délen a Horváth-kert és a Tabán zöldfelületei terülnek el, mely utóbbi a Krisztina körút mentén a
Gellért-hegyig halad. A Vérmező és a Városmajor a budai oldal két jelentős zöldfelületének számít, de földrajzi
közelségük ellenére valódi kapcsolat jelenleg nincs a két park között. Hasonló a helyzet déli irányban a Horváthkert felé, ahol a két parkot intenzíven beépített városközponti vegyes területek választják el egymástól.
BUDAI PARKTENGELY
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Összegzés
►

Meghatározó a kerület zöldfelületi rendszerében, szervesen kapcsolódik a budai parktengelyhez.

►

Nehézkes a park gyalogos megközelítésének lehetőségei és feltételei.

►

Probléma a Városmajor és a Vérmező közötti szerves kapcsolat hiánya.
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4.1.3. Funkcióvizsgálat
Területhasználat

A Vérmezőn a területhasználat tekintetében a közparki, rekreációs célú használat (pihenés, kutyasétáltatás
sportolás és egyéb szabadidős tevékenységek, vendéglátás) a meghatározó. A park területét a délkeleti oldal
kivételével jelentős forgalmú közlekedési területek határolják, azokon túl több - egy-egy irodaépületet,
igazgatási és oktatási intézményt is magába foglaló - lakóterület, illetve a Déli pályaudvar vasúti területe
kapcsolódik a parkhoz, míg a délkeleti! oldalon a Mikó utca egy vegyes, de jellemzően lakófunkciójú területet
választ el a parktól.

Parkterület

Játszótér

Sportpálya

TERÜLETHASZNÁLAT
■■ Közpark
Uilcóterútet
igazgatás
irodaterület
OWatas

BH 8ank
Mi Szálloda
IMI Parkoloháí
^B Egyéb zöWietufet
17—, Kczieitedési terület

ó
Összegzés
►

Jelentős méretű zöldterület (közpark).

►

A közpark jellemzően lakóterületi környezetbe ágyazódik be.
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Tulajdonvizsgálat

A Vérmező park telkének tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat csakúgy, mint a parkot határoló Krisztina
körútnak és Attila útnak. A déli Mikó utca a Budavári Önkormányzat tulajdonában áll. A park telkének
használatára az I. kerületi Önkormányzat jogosult, de csak közpark céljára. A telekre több vezetékjog is be van
jegyezve a FŐTÁV, illetve az ELMŰ részére.

Jogosult

Jogcím

1. kér. Önkormányzat

Használati jog csak közpark céljára

FŐTÁV Rt.

Vezetékjog

Budapesti Elektromos Művek

2 vezetékjog összesen 3620 m2-es területre

ELMŰ Hálózati Kft.

10 vezetékjog összesen 13 543 m2-es területre

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Vezetékjog az ingatlan 2461 m2 nagyságú
területére

Vérmező (7072 hrsz)

Összegzés
>-

A park tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat.

>

Több közmű vezetékjog van a telken.
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Funkcióvizsgálat
A terület a főváros fontos rekreációs helyszíne, melyet a helyi és fővárosi lakosság nagy számban látogat. A park
a sűrűn beépített belváros egyik nagykiterjedésű zöldterülete, mely kikapcsolódást nyújt minden korosztály
számára.
A park funkciói elsősorban a déli részen csoportosulnak. Itt található játszótér, sportpálya, ping-pong asztalok,
illemhely, a FŐKERT telephelye, több szobor, pihenőterasz, stb. A park középső részén kutyafuttatásra és
piknikezésre is használt rét található, valamint itt áll Babits Mihály szobra és a Budai Önkéntes Ezred emlékműve,
illetve északabbra a Vagon vendéglő, fitneszpark és egy sportpálya színesíti a park funkcióit. A park északi
végében Martinovics Ignác emlékműve és egy kerékpáros pihenő található.
A park sétaútjainak burkolata kerékpározásra, futásra nem megfelelő, valamint kerekesszékkel, babakocsival is
nehezen járható és egyéb kerekes eszközök, mint például gördeszka, roller használata is csak rövid szakaszokon
lehetséges. Mivel a gyöngykavicsos burkolat sokak számára nem megfelelő, ezért nagy számban vannak azok,
akik a kerékpárutat használják gyalogosan, illetve futásra, ami balesetveszélyes. Emellett a kerékpárút a Mikó
utcai oldalon nincs jól elkülönítve a gyalogos felülettől, és ebből is konfliktus helyzet adódik.
A parkban az óvodás és kisiskolás gyermekek számára kialakított játszótér üzemel, továbbá a tinédzser és felnőtt
korosztály számára található itt két sportpálya, ping-pong asztalok és fitnesz park. Kifejezetten az idős korosztály
számára kialakított funkció nincs jelen a parkban.
A különböző korosztályoknak szóló funkciók mellett a parkban a kutyatartók számára is helyet biztosít a rét, ahol
a kutyákat a nyílt terepen, szabadon futtathatják a gazdák.
A funkciók elhelyezkedése tekintetében problémát jelent a különböző csoportoknak kialakított funkciók
szomszédsága vagy éppen távolsága.A fitneszpark közelében hiányolják a gyermekeknek szóló játékelemeket,
mivel így a szülőknek nincs lehetősége használni a fitnesz eszközöket. De a meglévő játszótér közelében is
szívesen látnának a felnőtt korosztály igényeit kiszolgáló kikapcsolódási lehetőséget nyújtó funkciót. Továbbá a
tinédzser korosztálynak megfelelő helyszínt is hiányolják, melynek elhelyezése a játszótértől távolabb eső helyen
lenne alkalmas.
Sok fővárosi parkban felmerül problémaként a kutyák szabadon történő futtatása. A Vérmezőn azonban a gazdák
jellemzően odafigyelnek kutyájukra, ezért a többi látogatónak nincs problémája a biztonsággal és a tisztasággal.
A Vérmezőn ezért kevésbé hiányolják zárt kutyafuttató létesítését és inkább a jelenleg is fennálló
kutyasétáltatás! szokások fejlesztését szeretnék (több kutyaürülék-gyűjtő, agility pálya és a funkciók egyértelmű
lehatárolása).
A rekreációs funkciók konfliktusai mellett a szelektív hulladékgyűjtő-sziget okoz településképi problémát
elhelyezkedése, illetve kialakítása miatt, amelyet az időszakosan előforduló, nem rendeltetésszerű használat
miatti rendezetlen állapot tovább erősít. Ehhez hasonlóan a FŐKERT telephely melletti parkoló is egy zavaró
funkció a játszótér szomszédságában. Jó példa azonban az ELMŰ alállomás föld alatti elhelyezkedése, valamint
a nem szelektív konténerek zárt tárolóban való elhelyezése.
A parkban jelenleg egy üzemen kívüli funkció is jelen van. A Herman Ottó emlékkút évek óta be van fedve, így a
szökőkút kellemes látványa helyett egy zavaró látványt nyújtó lefedés látható és a parkban jelenleg egyéb
vízarchitektúra elem sem található.
A parkban jelenlévő rekreációs funkciók esetén azok fejlesztésére, bővítésére is igény mutatkozik, jellemzően
több pad, asztal és játék vagy fitnesz eszköz elhelyezése lehet indokolt.
Összegzés
►

A funkciók a déli részen összpontosulnak.

►

A funkciók nem elégítik ki teljes mértékben minden korosztály (pl. az idősek) igényeit.

►

A funkciók elhelyezésénél fontos szempont a szomszédsági kapcsolatok figyelembevétele is (pl.
kutyás - nem kutyás, kisgyermek - tinédzser, stb.).
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4.1.4. Környezetminőség
Kertépítészeti

és épített környezet

kialakítás

A Vérmező parkosítása a II. világháborút követően történt ezért növényállományát viszonylag fiatal, értékes
egyedek alkotják. A Vérmezői sétányt már korábban, 1900-1904 között hozták létre. Ez és a vele párhuzamosan
futó alsó sétány, illetve fasorok adják a park fő tengelyét és erre merőlegesen fűződnek fel a keresztirányú
útvonalak, melyek a Vérmezőre irányuló utcák folytatásai. A park egésze egyenletesen fás, ligetes terület, csak
egy tisztás található a park közepén.
A park egykor híres volt évelő bemutatójáról, mely ma már csak nyomaiban látható. Ma már csak a kerékpáros
pihenőnél és a játszótér feletti napozó teraszon találhatóak évelő kiültetések. A park déli bejáratánál és a Babits
Mihály szobornál egynyári kiültetések találhatóak, ugyanakkor a park többi fogadóterénél, vagy jelentősebb
emlékművénél (mint pl. Martinovics Ignác emlékműnél) nincsen hasonló reprezentatív kiültetés. Ezek helyett
jellemzően sövények és gondozott cserjecsoportok találhatóak. Jellemzően sövény öleli körbe a parkot, amely
mérsékli a forgalmas utak porterhelését, valamint a nehezen fenntartható rézsűket is cserjékkel telepítették be.
A parkban jelentős az örökzöld növények száma, jellemzően fenyő és tiszafa csoportok színesítik a park képét. A
fás szárú állomány jellemzésével a 4.4.2. Dendrológia értékelés című fejezet foglalkozik.
A park két legjelentősebb sétaútvonala a park teljes hosszán át, az Attila úttal párhuzamosan fut két külön
térszínen. Ehhez kapcsolódóan több széles sétány vezet a parkon keresztül, melyek a szomszédos utcák
vonalának folytatása. A fő sétányokat az a szórt gyöngykavics burkolat borítja, mely városi nagyparkjaink kedvelt
burkolata, azonban sportolásra, vagy akadálymentes közlekedésre kevésbé alkalmas. A park mellékúthálózata
keskeny kitaposott és vegyes összetételű burkolatú ösvényekből áll.
A park elkeskenyedő északi része zajos, itt kevésbé van lehetőség a pihenésre. A szélesebb déli részeken egy
tereplépcső található az Attila út mentén, amelynek köszönhetően alacsonyabb az alsó részek zajterhelése, a
felső szintről pedig jó kilátás nyílik a parkra és környezetére.
A parkban található emlékművek jó állapotúak.
A 20- században kialakított úthálózata, a kerékpárúttól eltekintve, keveset változott, a terület nyugati részein
viszont több kitaposott ösvény található, melyeknek burkolata esetleges és rossz állapotú, vagy burkolat nélküli.
A park berendezési tárgyai változatos képet mutatnak. Egyes felújított területeken új, jól funkcionáló elemek
találhatóak, a park nagyrészén található régi típusú berendezések jól karbantartottak ugyan, de a kor igényeihez
illeszkedve megújításuk időszerű.
A parkban található közel száz pad jelentős részét (69%) a nosztalgikus hangulatú pirosra festett, műkő talapzatú
ún. városligeti típusú padok teszik ki. Ezek a padok még ma is jó állapotban vannak (86%-a jó állapotú), de
kevésbé kényelmesek, és kialakításuk révén (az ülőfelület és a hátlap közötti nagy rés miatt) kisgyermekek
számára nehezen használhatóak. Problémát jelent az is, hogy az évek során, a környező terep szintje
megváltozott, ezért némelyik pad nagyon kimagaslik, míg mások túl alacsonyak, ami miatt a többség számára
használhatatlanná vált.
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Padok állapota

Padok típusa

1054
1234
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Hiányos - Esztétika hibák . Hibátlan

, vároSjgetl , pad . amerika

Tóth pad . n a

A hulladéktárolók jellemzően (67%) az ún ceglédi szemetesek, melyekből a szél és a varjak könnyedén elhordják
a hulladékot. A hulladéktárolók 95%-a jó állapotú, de korszerűtlen. A kerékpáros pihenőnél más jellegű
berendezések találhatók, az új padok kényelmesek és asztalokat is biztosítottakhozzá, a szemeteseknek fedele
is van, így ezekből nem szóródik ki a hulladék. A játszótér feletti napozó teraszon is más stílusú, de utóbbihoz
hasonlóan jól funkcionáló padok találhatóak. A játszóteret körülvevő padok ehhez hasonlóak. A játszótér
középső részein pedig a Jakobinusok teréhez hasonlóan műkő padok találhatóak. A park méretéhez és jelenlegi
funkciókínálatához mérten megfelelő számban találhatóak információs táblák, azonban kevés útjelző tábla
található a parkban. A padok és hulladékgyűjtők száma is elégséges, emellett több kutyaürülék-gyűjtő is található
a parkban.

Hulladékgyűjtők állapota

Hulladékgyűjtők típusa

434 isi

A közvilágítás azonban hiányos, némely útvonalak kivilágítatlanok, ami csökkenti a látogatók biztonság érzetét.

A parkban igen csekély az ivókutak száma, jelenleg csak 6 darab található a területen. Ezek 3 különböző típusba
sorolhatóak és 4 közülük hibás. A kerékpáros pihenőnél olyan nem megszokott berendezési elem is található,
mint pl. a kerékfújó és szerelő állomás. A park élővilágáról a kihelyezett odúk, etetők és a rovarhotel
gondoskodik. A fitneszpark jól felszerelt, berendezése minden korosztály számára megfelelő, könnyed
átmozgatást segíti elő, szemben a Margitszigeten vagy a Tabánban található erőteljes edzésre szolgáló
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kondiparkokkal. A játszótér is jól felszerelt és minden korosztály számára megfelelő. A parkban két sportpálya és
ping-pong asztalok is találhatóak jó állapotban. A parki berendezések kapcsán előforduló probléma a graffiti.

Ivókutak állapota

.Sérült, törött

Hiányos ■ Estétika# hibák . Hibálan

Ivókutak típusa

« Csongor ivókút - Oázis ivókút

. Dáma ivókút

Összegzés
►

A berendezések jól karbantartottak, de régi, elavult típusúak, a kor elvárásainak nem felelnek meg.

►

A burkolatok minősége sok helyen nem megfelelő.

Dendrológiai

értékelés

A Vérmezőt a II. világháború után parkosították, ezért faállománya viszonylag fiatal értékes fajokból áll. A park
fafajösszetétele kedvező, viszonylag alacsony az invazív fajok aránya, 13%, ami más nagyparkokhoz képest (pl.
Népliget, Óbudai-sziget) kevesebb. A kiszáradt, elhalt egyedek, illetve üresen hagyott fahelyek aránya azonban
viszonylag magasnak tekinthető, 9%.
A legjellemzőbb fajok a mezei juhar (Acer campestre), korai juhar (Acer platanoides), nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis), kőrislevelű juhar (Acer negundo), közönséges tiszafa (Taxus baccata).
Értékes fajták: amerikai duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii), csüngő japánakác (Sophora japonica 'Pendula'),
himalájai selyemfenyő (Pinus wallichiana), csüngő ágú kőris (Fraxinus excelsior'Pendula').
A felső sétány mentén két oldali korai juhar (Acer platanoides) fasor található. A park többi részén a különböző
fajok jellemzően egyenletesen elszórva találhatóak meg, illetve az örökzöldek jellemzően csoportosan vannak
telepítve.
A Vérmező a településszerkezeti terv szerint karakterében megőrzendő parkterület, az Attila út és a Krisztina
körút fasorai pedigtelepülésképvédelmi jelentőségű fasorok.

FAÁLLOMÁNY ÉRTÉKELÉSE - ÉRTÉK KATEGÓRIÁK
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Kiemelkedően értékes

Meghatározóan értékes

Nem inváziós faj

Nem inváziós faj

Koros fa - becsült életkora alapján 40 évesnél idősebb

Koros fa - becsült életkora alapján 40 évesnél idősebb

egyed

egyed

Egészséges vagy megfelelő ápolással jó egészségügyi

Kevésbé jó egészségügyi állapotú

állapotra hozható
Maximális életkor előtt lecserélendő
Kitűnő állapotú vagy beavatkozással közel maximális
életkor érhető el
vagy
vagy

Középkorú - becsült életkora alapján 20 és 40 év
közötti egyed

Kulturális örökségvédelem vagy természetvédelem
által számon tartott faegyed

Egészséges vagy megfelelő ápolással jó egészségügyi
állapotra hozható
Kitűnő állapotú vagy beavatkozással közel maximális
életkor érhető el

Értékes

Mérsékelten értékes
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Nem inváziós faj

Nem inváziós faj

Koros fa - becsült életkora alapján 40 évesnél idősebb

Koros vagy középkorú fa - becsült életkora alapján

egyed

20 évesnél idősebb egyed

Kevésbé jó egészségügyi állapotú

Rossz egészségügyi állapotú

olyan az állapota, ami miatt középtávon lecserélendő, de

sérült, beteg, ami miatt rövidtávon lecserélendő

jelenleg még a zöldhálózat dendrológiai értéke
Sürgősen lecserélendő
10 éven belül lecserélendő

vagy
vagy
Fiatal - becsült életkora alapján 20 évesnél fiatalabb
Középkorú - becsült életkora alapján 20 és 40 év

egyed és 1 m magasságban nem éri el a 40 cm

közötti egyed

törzskörméretet

Kevésbé jó egészségügyi állapotú
olyan az állapota, ami miatt lecserélendő, de jelenleg

vagy

még a zöldhálózat dendrológiai értéke
Fiatal
Maximális életkor előtt vagy 10 éven belül lecserélendő

-lm

magasságban

eléri

a

40

cm

törzskörméretet, de
elhanyagolt, súlyos ápolási hiányosságok

vagy

vagy

Fiatal - becsült életkora alapján 20 évesnél fiatalabb
egyed

és

1

m

magasságban

eléri

a

40

kevésbé jelentős ápolási hiányosságok, de

cm

törzskörméretet

rossz, kevésbé jó egészségügyi állapotú egyedek

Ápolt, optimálisan ápolt

Maximális életkor előtt vagy 10 éven belül vagy
sürgősen lecserélendő

vagy
Ápolási hiányosságok, de

egészséges vagy megfelelő ápolással jó egészségügyi
állapotra hozható
Kitűnő állapotú vagy beavatkozással közel maximális
életkor érhető el

Invazív faj

Elhaltfa, üres fahely
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Kiszáradt fa, tuskó és üres fahely
Inváziós, élőhelyet jelentősen átalakító faj

egyede,

gyomfa [346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és 61/2017.
(XII. 21.) FM rendelet alapján)-.

Acer negundo

Fraxinus pennsylvanica

Acer saccharinum

Gleditsia triacanthos

Ailanthus altissima

Robinia pseudoacacia

Celtis occidentalis

Rhus Typhina[BAl]

Elaeagnus angustifolia

Inváziós alanyra oltott kertészeti fajták értékelésre
kerültek.
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FA ÉRTÉKELÉS
Kfpmelkecföen értékes fa
Meghatározóan értékes fa
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EE

Kerülethatár

j Tervezési terület

Ó

Összegzés
►

Növényállománya értékes, viszonylag kevés az invazív faj, a sétányok mentén azonban üres fahelyek
találhatóak.
41

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT

Környezeti

elemek állapota

A területet jelentős közúti zajterhelés érinti mind a Krisztina körút, mind az Attila út felől. Mindkét út közúti
forgalma jelentős, azonban a Krisztina körúton valamivel magasabb a zajterhelés mértéke. A zajterhelés a park
északi felén érzékelhető a leginkább, mivel a park itt elkeskenyedik a két út között, a déli szélesebb parkrész
belső területei nyugodtabb, csendesebb területek, amely annak is köszönhető, hogy az Attila út menti
szintkülönbség zajárnyékoló hatássalbír.
A Vérmező levegőminőségének állapotára a közelben található Széna téri automata mérőállomás adataiból
vonhatunk le következtetéseket. A budapesti levegő 2019. évi minőségének OMSZ-LRK-értékelése szerint a
Széna téri állomásnál az egyik legszennyezettebb a levegő minősége, különösen az elsősorban közlekedési
eredetű nitrogén-dioxid és a városi szinten problémát jelentő PMio („szálló por") koncentrációk tekintetében.
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Budapest környezeti állapotértékelésének keretében elvégzett elemzések szerint, a 2013-2019 évek azonos
időszakainak átlagához képest a 2020-as járványügyi korlátozási időszakban NCh tekintetében a 12 db
mérőállomás átlagát vizsgálva egyértelmű csökkenés volt tapasztalható (26%), különösen a belvárosi
mérőállomásokon, mint például a Széna téri állomáson (33%). Ugyanezen időszakban a PMio és PM2,s frakciók
átlagértékeit vizsgálva azonban nem mutatható ki érdemi változás. (Bővebb információk: Budapest Környezeti
Állapotértékelése 2019-2020)
Habár kijelenthető, hogy a Vérmező az egyik legszennyezettebb fővárosi csomópont közelében található a
levegőminőséget befolyásoló számos tényező miatt a park levegőminőségére nem vonhatunk le egyértelmű
következtetéseket. A helyi adottságokból adódóan - mint például a térség kedvezőbb átszellőzöttsége és a
levegőminőséget jótékonyan befolyásoló lombos növényállomány nagy aránya, - a parkon belül vélhetően
kedvezőbb a levegő minősége a Széna téren mért értékeknél.
A hulladékgazdálkodás fejlesztésre szorul. A lakossági panaszok szerint a Krisztina körút és a Mikó utca
találkozásánál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerek környéke gyakran rendezetlen. A parkban
megjelenő szarkák is köztisztasági problémát jelentenek, mivel a parkban jellemző nyitott és dróthálós oldalú,
ún. ceglédi típusú hulladékgyűjtőkből a hulladékot könnyedén kicsipegetik, majd a környezetében szétszórják,
melyet a szél továbbhord. A területen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok hulladékelhagyása is előfordul,
azonban jellemzőbb a varjak és a szél által szétszórt hulladék jelenléte..
A terület egy kisebb részlete felszínmozgás-veszélyes területtel érintett.
Összegzés
A terület jelentős zajterheléssel érintett.
►

A hulladékgyűjtők kialakítása nem megfelelő.
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Parkhasználati szokások jellemzők
A Várhegy lábánál elnyúló Vérmező a főváros egyik legnagyobb zöldterülete. Jellemzően közparkként működik,
amit a helyi lakosság akár napi szinten élvez/használ. A parkhasználati felmérésekben résztvevők átlagéletkorát
tekintve a fiatal középkorúak aránya meghatározó, a kitöltők többsége 31 és 45 év közötti.
Kitöltők életkor és nemek szerinti megoszlása

24,3%

12,35é

14-1S év között

13-30 év között

31-45 év között
B férfi

46-65 év között

&5 év felett

Bnő

A felmérések alapján az ide látogatók nagyrészt a park szomszédságából, vagy 5-10 percnyi gyalogos távolságból
érkeznek. A Radó Dezső Terv (ZIFFA) felmérése szerint a megkérdezettek 99%-a a fővárosból, jellemzően a
környező kerületekből érkezik. A felmérések alapján a Budapestről érkezők közül az I. kerületi lakosság aránya
kiugró, a látogatók körülbelül háromnegyede (76%-a) érkezik a parkba ebből a kerületből, emellett pedig az XII.
kerületi látogatók aránya is magasabb (kb. 13%). Az arányokból jól látszik, hogy a parkot leginkább a helyi
lakosság látogatja, jellemzően lakóövezeti közparki funkciót lát el.
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Lakóhely közelsége

25,1%

A park tőszomszédságából

24,6%

Gyaíog 5-10 percnyi táv oíságbóí

Gyaíog 10-20 percnyi távolságból

Az előzőeknéJ távolabbról

16,2%
26,5%

A jellemző környékbeli használatból adódóan a parkot nagy arányban gyalogosan látogatják. Emellett a park
közkedvelt helyszín a sportolásra, ezen belül pedig a kerékpározásra is, ennek is köszönhető, hogy a kerékpárral
érkezők száma is meghaladja az egyéb megközelítési módokat.
Megközelítés módja

gyalog

63,4%

kerékpárra!

tömegközlekedéssel
gépkocsival

egyéb

A válaszadók közül a legtöbben heti rendszerességgel látogatják a parkot, melyből a válaszadók meghatározó
része jár ki minden nap. A látogatók körülbelül fele a ZIFFA kérdőívezése alapján 1 és 2 óra közötti időtartamban
tartózkodik a park területén.
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Látogatás gyakorisága

35%

soha

ritkábban

néhány hetente
■ jó idő setén

hetente

hetente többször

mhdennap

* rossz idő esetén

A Vérmezőt a megkérdezettek legnagyobb részben séta, a természetben és a „zöldben" való kikapcsolódás,
pihenés, vagy sportolás céljából látogatja, ahogy egy közparknál általában várható. A park játszótere miatt a
Vérmező napi szinten vonzza a környékbeli családosokat, ezen felül a Vérmező egybefüggő zöldfelületei
népszerű helyek a kutyasétáltatásra is, ugyanis a játszótereket és sportpályákat leszámítva a parkban semmilyen
közösségi tér vagy létesítmény nincs, ami akadályozná a kutyák mozgását a park területén. A kutyák jelenlétét
csak kevesen kifogásolják, habár jellemző, hogy a kutyákat szabadon futtatják a park területén. Maga a
kutyasétáltatás kevés parkhasználót zavar, azonban előfordul, hogy a kutyapiszkot a gazdik nem takarítják el
maguk után, amit már több válaszadó is kifogásolt a véleményezés során. A felmérések alapján sportcélú
tevékenység tekintetében a parkot leginkább az egyéni sportolók részesítik előnyben, a park egyes részeit főként
a futók és kerékpározók használják. A park használatát leginkább befolyásoló probléma jellemzően a
hajléktalanok jelenléte a Vérmező Déli pályaudvarhoz közel eső területein, a park ezen területe hangsúlyosan
jelenik meg a park nem kedvelt területei között is.
Jellemző tevékenységek

Sétálás
■ Áthaladás
■ Sportolás
Társas együttlét, baráti találkozás
Kutyasétáltatás, kutyafuttatás
► Játszóterezés, gyerekjáték
Egyedüllét, elvonulás
10%

Egyéb
2%

■ Valamilyen szolgáltatás használata
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Összegzés
►A Vérmezőt alapvetően a környékbeli lakosok látogatják, jellemzően lakóövezet! park funkciót lát el.
►A parkhasználók nagy arányban gyalogosan érkeznek, jellemzően heti rendszerességgel látogatják a parkot.
► A park ideális helyszín a környékbeli lakosok számára a passzív és aktív rekreációra; legjellemzőbb
tevékenységek a Vérmező területén a séta, a sport, de a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők is gyakran
járnak erre áthaladás céljából.

Közterület-használatok

A Vérmező - központi elhelyezkedése ellenére - nem gyakori rendezvényhelyszín. A kiadott használati
engedélyek alapján 2019-2020 években három szervezet kért és kapott engedély rendezvény szervezésére. Az
Országos Vérellátó Szolgálat 2019-ben az Attila út - Mikó utca kereszteződésnél a Főkert épülete melletti
zöldfelületen „RETRO Véradás 2019." néven tartott rendezvényt, a Budapest Pétanque Sportegyesület 2019-ben
a Babits-szobor környékén rendezte meg a sportág országos bajnokságát, míg a Budapesti Atlétikai Szövetség
„Történelmi Váltófutás/NATO futás" nevű rendezvényének kiszolgálásával kapcsolatosan kért engedélyt 2019ben és 2020-ban.

RETRO Véradás 2019

forrás:

https://www.ovsz.hu/hu/hirek/retro-veradas-2019

Pétanque OS és bemutató

forrás:httDs://index.hu/sDort/2019/05/12/Detanaue bain
oksaaot rendeztek a vérmezőn/
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NATO futás 2019, 2020forrás: http://www.natofutas.hu

Összegzés
► Sport és egyéb rendezvények helyszíne.
►A park elhelyezkedéséhez képest alacsony a közterület használati igény.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

A tervezési területen két, egymáshoz épített épület található, a FŐKERT Nonprofit Zrt. parkfenntartási és tároló
épülete, amelyek a terület délkeleti részén, a Szitakötő játszótér szomszédságában állnak. A parkfenntartási
épület egy nyilvános illemhelyet is tartalmaz, amelynek üzemeltetője ugyancsak a FŐKERT Nonprofit Zrt.
Állagukat tekintve az épületek megfelelőnek mondhatók, átépítés, bővítés 2011-ben történt. „Épületszerűen"
funkcionál a Krisztina kőrútnál, a Déli pályaudvarral szemben lévő Vagon Restaurant vasúti kocsiból kialakított
étterme, míg a park többi területén építmények tekintetében csak közmű műtárgyak találhatóak.

FŐKERT Zrt. parkfenntartás épülete

Vagon Restaurant

Műemlékek, védettségek, régészet
A Vérmező területén sem országosan védett műemlék, sem fővárosi helyi védettségű építmény nem található.
A tervezési területen kívül a Vérmezőt keletről határoló Attila út páratlan oldala a Budapest - Duna-partok, a
Budai Vámegyed és az Andrássy út Világörökségi helyszínébe, valamint Budapest műemléki jelentőségű
területébe tartozik, továbbá a Bugát lépcső mellett találhatóak a műemléki védettségű Szt. Lázár templom
romjai. Kerületi egyedi védett érték a Vérmező területén nincs, de annak közvetlen közelében, az Attila út és a
Mikó utca sarkán (Attila út 22.) található egy kerületi védelem alatt álló lakóház. Nem védettek, de a park értékes
elemei közé tartoznak a különböző emlékművek: Magyar Jakobinusok emlékműve, Hermann Ottó-emlékmű, a
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Budai Önkéntes Ezred emlékműve, Babits-emlékmű. Régészeti szempontból az I. kerület teljes területe - így a
Vérmező is - nyilvántartott régészeti lelőhely.

ÉRTÉKVÉDELEM
I

j Világörökségi helyszín
területe
Műemléki jelentőségű
terület
Műemlék
0

Kerületi egyedi védett
érték
Nyilvántartott régészeti
lelőhely területe
A parkban található
emlékművek:

1. Magyar Jakobinusok emlékműve
2. Hermann Ottó-emtékmú
3. Budai Önkéntes Ezred emlékműve
4. emlekmu-emlékmú

ó

7:/000

Összegzés
►

Védett értékek nincsenek, de értékes emlékművek találhatók a területen.

4.1.5. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA
Közösségi és közúti közlekedés

Közösségi közlekedés
A vizsgált terület-a közösségi közlekedés megállóhelyeinek 300m-es sugarú körét megfelelő mértékű gyaloglási
távolságnak tekintve - közösségi közlekedéssel teljesen ellátott.
A Vérmező közvetlen szomszédságában található a Déli pályaudvar, ahol a vasúti közlekedésen túl az M2-es
metró végállomása és számos villamos és autóbusz viszonylat megállója található, ez eredményezi a kedvező
közlekedési ellátottságot.
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Déli pályaudvar

Krisztina körúti villamos közlekedés

A Déli pályaudvart és az Örs vezér terét összekapcsoló M2-es metróvonal jelentős kötöttpályás közösségi
közlekedési kapcsolatot jelent a Vérmező számára.

A Vérmezőt határoló főútvonalakon Budapest távolabbi városrészeiből a vizsgált terület kötöttpályás és
autóbuszos elérését az alábbi táblázatban szereplő járatok biztosítják a megállóhelyeken keresztül.

©
5
Rákospalota, Kossuth utca — Pasaréti tér
21
Széli Kálmán tér — Csillebérc, KFKI
21A
&én Kálmán tér — Normafa
39
Batthyány tér — Goldmark Károly utca
102
Széli Kálmán tér — Szendrő utca
139
SzéjJ Kálmán tér —Gazdagrétí tér
140
Széli Kálmán tér — Törökbálint, bevásárlóközpont
140A SzéliKálmántér — Budaörsilakótelep

17
56
56A
59
59A
i59B
61

Bécsi út / Vörösvári út — ^avova, Park
Hűvösvölgy — Városháztér
Hűvösvölgy — Móricz Zsigmond körtér
Mártpn Áron tér — Szent lános kórház
Márton Áron tér — Széli Kálmán tér
Márton Áron tér —Hm«völgy
Mórig Zsigmond körtér - Hűvösvölgy

A Vérmező és környezetének számára sokoldalú közlekedési kapcsolatot jelent a villamos hálózat, mivel a Bartók
Béla úton keresztül Budafokkal, és a 2016-ban elkészült Budai fonódó villamoshálózat fejlesztése révén ÉszakBudával teremt átszállásmentes kapcsolatot.

Összegzés
49

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT
►

A Vérmező közösségi közlekedéssel kiválóan ellátott.

Közúti közlekedés
A vizsgált területet nyugatról és délről all. rendű főúthálózatba tartozó Krisztina körút határolja. A Krisztina körút
nyugati szakasza az Alkotás utcával a budai körút részét képezi. A kerülethatáron elhelyezkedő főútvonal a
szomszédos kerületek felé biztosítja a közúti kapcsolatot. A főúthálózati elem a Vérmező nyugati oldala mentén
2+3 forgalmi sávos keresztmetszeti kialakítású, 42.500 E/nap/2 irány forgalommal terhelt és a főútvonalon
középfekvésű villamos pálya található. A Krisztina körút déli szakasza 2+1 forgalmi sávval, 7.500 E/nap/2 irány
forgalmi terheléssel és középfekvésű villamos pályával rendelkezik. A főútvonal fontosabb csomópontjai a több
sávos keresztmetszet és a nagy forgalom következtében jelzőlámpás forgalomirányítással rendelkeznek.

A Vérmezőt északról az Attila út határolja. A 2x1 forgalmi sávos II. rendű főúthálózatba tartozó elem 23.600
E/nap/2 irány forgalmat bonyolít le. A vizsgáit terület környezetében a Krisztina körúttal alkotott csomópontja
jelzőlámpás forgalomirányítással szabályozott.
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Krisztina körút keresztmetszeti kialakítása

A

Az Attila út keresztmetszeti kialakítása

A Vérmezőt délkeletről a kiszolgálóút hálózatba tartozó Mikó utca határolja.
Összegzés
►

A Vérmezőt a délkeleti oldal kivételével főútvonalak határolják.

Parkolás
A Vérmezőt határoló összes közúton megjelenik a közterületi parkolás. A Krisztina körúton párhuzamos parkolók
kerültek kijelölésre, valamint a Széli Kálmán tér forgalmának átszervezése után a helyközi autóbuszok tárolása a
főút mentén történik. A Koronaőr köz magasságától a Magyar jakobinusok tere irányába több mint 10 autóbusz
tárolására elegendő hely került kijelölésre.

A Krisztina körút menti autóbusz tárolás

Főkert telephely melletti személygépkocsi parkoló

Összegzés
►

A határoló utakon megjelenik a közterületi parkolás.

*►

A Főkert telephely mellett személygépkocsi parkolók, a Krisztina körút mentén autóbusz tárolóhelyek
kerültek kijelölésre.

Gyalogos

közlekedés, kerékpározás

Gyalogos közlekedés
A vizsgált területen a gyalogos járdahálózat teljes mértékben kiépült. A gyalogos közlekedés elsősorban a
rekreációs tevékenységeknek helyet adó Vérmező és a közösségi közlekedés megállóhelyei, valamint a
lakóterületek között jelentkezik.
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A parkon belüli gyalogos felületek eltérő állapotot mutatnak. A Krisztina körút és a Mikes utca mentén változó
szélességű aszfalt járda található. A középső részeken jellemző a gyöngykavicsos burkolat, de előfordulnak
leromlott állapotú betonlapokból készült gyalogos felületek is. Több helyen megfigyelhetők áttaposások.

A Krisztina körút keresztezése a jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontokban található kijelölt gyalogos
átkelőhelyeken biztosított, a biztonságot tovább fokozzák a kialakított középszigetek a villamosmegállók
környezetében. A Déli pályaudvar elérése aluljárón keresztül biztosított.
Az Attila út biztonságos keresztezését három középszigetes kialakítású kijelölt gyalogos-átkelőhely segíti.
Gyalogos utak részletes értékelése
A gyalogos utak, lépcsők részletes értékelését az alábbi metodika alapján végeztük el. A meglévő gyalogos
infrastruktúra elemeket 5 kategóriába soroltuk a jelenlegi állapotuk szerint.

Aj Új vagy jó állapotú, nem szükséges
beavatkozás.

B) Megfelelő állapotú, nem szükséges
feltétlenül beavatkozás.

C) Helyenként rossz, leromlott állapot,
beavatkozás szükséges.

Összesen: 504,99 m2

Összesen: 17714,78 m2

Összesen: 5619,81 m2
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D) Teljes átépítés szükséges.
Összesen: 3494,26 m2

E) Áttaposás.
Összesen: 513,06 m2
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BURKOLATOK ÍRTÉKUÍSE
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A Vérmező Attila út menti oldalán vezet meglévő, 2,0-2,5 m szélességű településszerkezeti jelentőségű
kerékpáros infrastruktúra.
A Krisztina körút keresztezését a Hajnóczy József utca és az Attila út környezetében nyomógombos kerékpáros
átvezetések biztosítják.

Meglévő kerékpárút az Attila út mentén

Meglévő kerékpáros szervizpont

A meglévő kerékpárút északi irányba, a Városmajor felé a Hajnóczy József utcában vezet tovább elválasztás
nélküli gyalog-kerékpárútként. Déli irányú kapcsolatot a Horváth-kert felé a Pauler utcában található elválasztás
nélküli gyalog-kerékpárút teszi lehetővé. A Széli Kálmán tér felé a villamos vágánymezővel párhuzamosan vezet
kerékpáros infrastruktúra.
A Vérmező északi részén 2013-ban egy kerékpáros szerviz pontot alakítottak ki.
Az online közösségi felmérés keretein belül a kerékpáros és gyalogos közlekedést érintően lehetőség adódik a
Városmajorral történő kapcsolat kialakításának véleményezésére. A kérdőív kitöltői körében a Hajnóczy József
utcai nyomvonal támogatottabb, de a kialakítás módjában a válaszok megoszlanak. A jelenlegi válaszok
eredményeit a következő diagram szemlélteti.
SZÜKSÉG VAN A VÉRMEZŐ ÉS VÁROSMAJOR KÖZTI ÖSSZEKÖTTETÉSRE, ZÖLDFOLYOSÓ KIALAKÍTÁSÁRA?
AMENNYIBEN IGEN, MILYEN ESZKÖZÖKKEL?

Hajnóczy utcai folyosó

Jl i

Maros utcai folyosó

■ A forgatom teljes kizárásával

i,z« .

32,8%

a,3%

A parkolás kizárásával

133%

333%

» Forgalomcsillapítással

33,

29,7&

Zöldrtéssel

A válaszadók között megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen eszközökkel célszerű elérni a kívánt
eredményt. A kitöltők harmada "zöld" beavatkozást tart célravezetőnek, a többi válaszadó forgalomtechnikai
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beavatkozásokkal oldaná meg a két park összekötését. A válaszok alapján a többség a Hajnóczy József utcában
szeretné összekapcsolni a két zöldfelületet a forgalom teljes kizárása mellett. A továbbtervezés során
mindenképp figyelembe kell venni a beérkezett válaszokat, de a megfelelő kialakításnál a műszaki és biztonsági
szempontoknak kell elsősorban érvényesülniük.

Összegzés

>■

A gyalogos utak állapota változó, egyes gyalogutak állapota és szélességi kialakítása megfelelő, más
utak felújításra szorulnak.

►

A Vérmező területén az Attila út mentén található önálló kerékpáros infrastruktúra.

Közműellátás,

üzemi területek, csapadékvíz-gazdálkodás

A tervezési területen a fogyasztói igényekhez mérten épültek ki a vízi- és energiaközművek. A vízi- és
energiaközművek nyomvonalas létesítményei jellemzően térszín alatt létesültek. A Vérmező területén térszín
alatt elektromos alállomás üzemel, amely a térség elosztóhálózatának egyik fontos táppontja.
0 MELLÉKLET

Közműellátás
Vízellátás

A területen és térségében a vízellátást biztosító több nyomászóna (1. számú Budai alap zóna, 8. számú Vári zóna,
a 17. számú Sashegyi zóna, valamint a 20. számú Pesti alap zóna) fő- és elosztóvezetéke megtalálható. Az
ivóvízellátás és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. Az oltóvizet föld alatti és föld feletti
tűzcsapok biztosítják.
A vizsgált területen gépház és medence nem került kiépítésre. A terület közelében található a Krisztina téri
gépház és medencerendszer, amely a Kékgolyó utca és Istenhegyi út találkozásánál helyezkedik el.
A területet vízbázis védőterülete (belső, külső, hidrogeológiai A, hidrogeológiai B) nem érinti.
A vizsgált területen hat darab ivókút található, a terület közelében pedig két közkifolyó került kiépítésre.
A Vérmező zöldfelületeinek öntözését a FŐKERT Nonprofit Zrt. végzi. Az öntözésre külön kiépített vízvezeték
megtáplálása a Fővárosi Vízművek Zrt. hálózatáról történik egy vízmérőn keresztül, a locsolást pedig kerti csapok
és vízkonnektorok segítségével végzik. A kiépített öntözőhálózat nagy része régi kiépítésű és korszerűtlennek
minősül, valamint annak nyomvonaláról nem érhetőek el térképek. A Vérmező északi részén kiépített
öntözőrendszer ugyanakkor már automata.

'

-

_

-
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•

■■
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Ivókút

Kerti csap

Vízkonnektor

Csatornázás

A területen és térségében a szenny- és csapadékvíz elvezetéséről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.)
által üzemeltett jellemzően egyesített rendszerű csatornahálózat gondoskodik, tehát a területen keletkező
szennyvizek és csapadékvizek elvezetése egy rendszerben történik. A területen a csapadékvizek elvezetése
érdekében egyes helyeken már kiépültek elválasztott rendszerben üzemelő kisebb csapadékvíz gyűjtőcsatornák,
azonban ezek is az egyesített rendszerű csatornára kötnek rá. A keletkező szenny- és csapadékvizek a Budapest
Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) kerülnek elvezetésre, majd megtisztításra.
A terület közelében két átemelő található:
•

Magyar Jakobinusok tere szennyvíz megnevezésű átemelő, amely a Magyar Jakobinusok tere gyalogos
aluljáróban található és névleges kapacitása 35 l/s,

•

Magyar Jakobinusok tere csapadékvíz megnevezésű átemelő, amely szintén a Magyar Jakobinusok tere
gyalogos aluljáróban található és névleges kapacitása 70 l/s.

A vizsgált területen és közvetlen környezetében két nyilvános illemhelyiség található egyik a FŐKERT
telephelyén, a másik a Vérmezőt a Déli Pályaudvarral összekötő aluljáróban. A FŐKERT telephelyén működő
illemhelyet a FŐKERT üzemelteti és minden nap 10-16 óráig tart nyitva, míg a Vérmezőt a Déli Pályaudvarral
összekötő aluljáróban található illemhely üzemeltetését az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. végzi, és 06-18 óráig
tart nyitva. Itt található egy nem személyzetes illemhely is, amely 18-06 óra között üzemel, azonban jelenleg
nem üzemel.
A Vérmező területén keletkező csapadékok szinte teljes mennyisége elszikkad a területen, nagyobb intenzitású
csapadékesemények, "villámárvizek" alkalmával sem tapasztaltak a FŐKERT munkatársai elöntött területeket,
ugyanakkor a keleti oldalon kialakított rézsűknél kisebb földcsuszamlásokk, kisebb mértékű erózió előfordul
azonban ennek mértéke nem számottevő.

Nyilvános illemhely FŐKERT üzemeltetésében

Nyilvános illemhely FCSM Zrt. üzemeltetésében
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Összegzés

>■

Az öntözés részben automatizált, az öntözőrendszer egyes részei elavultak, az öntözőhálózat

►

Az ivókutak száma és elhelyezkedése nem megfelelő.

►

A területen és a terület közelében csak két nyilvános illemhely található, amelyek csak meghatározott

nyomvonala nem ismert.

időben tartanak nyitva.
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Energiaközművek

A területet a villamosenergia-elosztó, a földgáz elosztó és a távhőellátó hálózatok is érintik. A területen üzemelő
villamosenergia-hálózati táppont miatt jelen van a parkterületen az ELMŰ Hálózati Kft. nagy- és középfeszültségű
hálózata. A határoló közterületeken a kisfeszültségű erőátvieli hálózat elérhető, a közvilágítási hálózat a park
területén földkábeles ellátással üzemel. A közvilágítási hálózat már a jelenleg kialakult parkhasználathoz sem
biztosít megfelelő megvilágítást. A fitneszpark területén néhány napelemes térvilágítási berendezés is
elhelyezésre került, amik azonban nem tartoznak a BDK Kft. üzemeltetésébe, továbbá jelenleg nem is működnek.
A park déli részén került elhelyezésre az a közép/kisnyomású gáznyomászabályzó, amely térség kisnyomású
gázhálózatának táppontja. A nyomásszabályzó térszín alatti kialakítással létesült.
A Vérmező területét érinti a FŐTÁV Zrt. távhőhálózati nyomvonala a kapcsolódó szerelvényaknákkal.
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120/10 kV-os alállomás térszín alatt

Közvilágítási kandeláber és

Nagyméretű távhő akna

elosztószekrény

Elektronikus hírközlés

Vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok tekintetében a Vérmező területe alépítményekkel jelentősen
terhelt, az alábbi szolgáltatók hálózatai érintik a területet:
•

Magyar Telekom Nyrt. távközlési alépítményei

•

MVM NET Zrt. részben saját tulajdonú, részben bérelt alépítményben elhelyezett hálózata

•

Antenna Hungária Zrt. optikai hírközlő gerinchálózata alépítményben elhelyezve

•

ELMŰ Hálózati Kft. iparági saját hírközlési hálózata, Vérmező alállomáshoz csatlakoztatva

•

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. fényvezető kábelei alépítményben, egy rövid szakaszon
oszlopsoron elhelyezve

Üzemi területek

A területen került megépítésre a főváros egyetlen térszín alatti kivitelű villamos elosztóhálózati alállomása, a
Vérmező 120/10 kV-os alállomás. Az alállomás a korábbi Bugát utcai alállomás kiváltására létesült 2004-2007
között, a létesítményt az ELMŰ Hálózati Kft. üzemelteti. A transzformátorállomás a parkban alig észrevehető,
egy bejárati ajtót és néhány szellőzőkürtőt láthatnak a parkban sétálók. A földalatti elhelyezés miatt a
transzformátorok hűtése speciális, a transzformátorkamrák felett lévő teremben elhelyezett nagyteljesítményű
ventilátorok biztosítják a mesterséges levegőáramlást.
A park déli részén, a Krisztina körút mellett került elhelyezésre a FŐGÁZ térszín alatti kivitelű közép/kisnyomású
hálózati gáznyomásszabályzója, amely a térség kisnyomású elosztóhálózatának egyik táppontja.

Összegzés
►

A közvilágítási hálózati ellátottság nem megfelelő, a részleges megvilágítottság a parkhasználók
biztonságérzetét rontja.

y

Nagyfeszültségű elosztóhálózati érintettség, térszín alatt üzemelő alállomás adottságként kezelendő.

►

Nagyszámú elosztóhálózati nyomvonal és távközlési alépítmény üzemel a Vérmező területén.
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tervi környezet

A VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK
Vonatkozó településfejlesztési dokumentumok
Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció (767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. hat.)

Budapest városszerkezetének és térbeli rendjének átalakulása hosszú folyamat, a koncepció időtávlatában,
2030-ig a térbeli fejlesztések egyes területeken teljesülni tudnak, máshol csak megkezdődik tervezésük. A
koncepcióban meghatározott célok a főváros kiegyensúlyozott térbeli rendjének fejlődési irányait jelölik. A
hosszú távú városfejlesztési koncepcióban meghatározott célok közül az alábbiak kapcsolódnak szorosan a
tervezési terület fejlesztéséhez:
•

Cél 5: Egészséges környezeti feltételek megteremtése

•

Cél 9: Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet - kompakt város

Az Egészséges környezeti feltételek megteremtése cél érdekében a koncepció feladatként nevesíti a meglévő
zöldterületek, városi terek rehabilitációját és a fenntartás színvonalának javítását, melyek megvalósításához
több olyan lehetséges általános eszközt is rendel, amelyek a Vérmező esetében is alkalmazhatóak:
•

A zöldterületeken jelentkező bevételek visszaforgatása azok fenntartására és fejlesztésére;

•

Közterület-használat megfelelő szabályozása;

•

Környezeti nevelés a köztulajdonosi szemlélet és felelősség érdekében;

•

Parkőrszolgálat kialakítása, bővítése;

•

Akadálymentesség javítása a zöldterületeken;

•

Önkéntes és közmunka programok a zöldterületek fejlesztésére és kezelésére.
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A Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet - kompakt város cél eléréséhez fontos, hogy a város
fenntartható, szabadterületekkel megfelelően tagolt legyen, melyet - többek között - a zöldfelületek
fejlesztésével lehet elérni. A koncepció szerint ilyen fejlesztendő zöldfelületi kapcsolat lehet a Kopaszi gáttól
induló, Duna parton keresztül észak felé húzódó, a Gellérthegy, Tabán, Horváth-kert, Vérmező, Városmajor
parkjait felfűző, Hűvösvölgyön keresztül a Zugligetig tartó zöldfelületekben gazdag tengely, amely erősítendő, és
jobb kihasználást érdemel.

Budapest 2020 (160/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. hat.) - Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégia

A Vérmező konkrétan nem tartozik a stratégiában jelölt akcióterületek közé, a többi zöldfelülethez hasonlóan
csak áttételesen jelenik meg, mint a 4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet tematikus cél
megvalósulását szolgáló egyik fejlesztési projekt, a Zöld Program keretén belüli egyéb fejlesztések (a kapcsolati
háló szisztematikus, ütemezett fejlesztése, parkok fejlesztési programjának kialakítása, tematikus kínálatának
koordinálása) elemeként.

Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója (2015)

•

A kerület teljes területére vonatkozóan három átfogó célt fogalmaz meg a koncepció, amelyek a
következők:

•

Ál: A kerület népességmegtartó erejének növekedése (Társadalom);

•

Á2: Fenntartható helyi gazdaság- és turizmusfejlesztés (Gazdaság);

•

Á3: A kerület épített és természeti környezetének értékőrző megújítása a helyi értékek fokozott
védelme mellett (Környezet).

Az átfogó célokhoz rendelt tematikus részcélok közül több is érinti Vérmezőt:
•

R3: Egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségek és a kerület sportinfrastruktúrájának fejlesztése,
melyhez beavatkozási eszközként a Vérmezőn futópálya kijelölését jelöli meg a koncepció.

•

R5: Fővárosi és helyi rekreációs igényeket is hatékonyabban szolgáló zöldfelületi rendszer minőségi
fejlesztése érdekében a Vérmező park esetében rövidtávon növelni kell a zöldfelület fenntartásra
fordított összegeket, középtávon pedig előmozdítható a fővárosi együttműködés, továbbá ennél a
részcélnál is megjelenik, hogy a Vérmezőn futópályát kell kijelölni.

Budavári Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)

A tervezési terület a Vérmező és tabáni zöldterületek akcióterületen belülre esik. A stratégia szerint a területnek
kiváló adottságai vannak a kerület kulturális, sport- és szabadidős, valamint rekreációs kínálatának bővítésére.
Projekt elem a területen a meglévő zöldterület minőségi fejlesztése sport és rekreációs céllal. A projekt leírása
szerint a kerület számára kiemelten fontos lenne egy futópálya létesítése a parkban, mivel ebben a városrészben
ilyen típusú sportolási lehetőség még nem áll rendelkezésre.

Összegzés

>■

A dokumentumokban szerepel, hogy a terület a város egyik hangsúlyos zöldfelületfejlesztési eleme.

61

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT
►

Fontos szempontként megjelenik a zöldterületek megújítása.

►

Legfőbb prioritásnak egy futókör kijelölését tekintik a kerületi dokumentumok.

Vonatkozó településrendezési dokumentumok
Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT)

A 364/2021. (II. 24.) Főv. Kgy határozattal módosított, az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT
a főváros teljes közigazgatási területére készül és a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójában
foglalt célok megvalósítását hivatott biztosítani, ennek megfelelően határozza meg a település szerkezetét, a
területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését.
A TSZT 1. Területfelhasználás tervlapja szerint a tervezési terület Közkert, közpark (Zkp) besorolású meglévő
zöldterület. A Vérmezőt övező területek Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros
beépítésű lakóterület (Ln-1), Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület (Ln-2) és
Városközpont területe (Vt-V) területfelhasználási egységben vannak, míg a parkot határoló Attila út és Krisztina
körút Közúti közlekedési terület (KÖu) besorolású. A tervlap Távlati kötöttpályás fejlesztés közelítő nyomvonala
alagútban jelöléssel szerepelteti a Nyugati és Déli pályaudvar tervezett összekötését.
Lrv2
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TSZT-1. Területfelhasználás (részlet)

62

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT
Budavári építési szabályzat (KÉSZ)
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A tervezési terület I. kerületi
részére a Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2000.
(Vili. 15.) Kt. számú - még a régi,
2012
előtti
jogszabályi
környezetben
készült,
így a
TSZT/FRSZ
előírásaival
összhangban
nem
lévő
önkormányzati
rendelete
vonatkozik, amely alapján a
tervezési terület Z-VP-KP-1 városi
közpark övezetbe sorolt. Az
övezetben vendéglátó épület,

vcz
m

«»

’\

pihenést,
testedzést
szolgáló
építmény,
ismeretterjesztés
építményei,
a
terület
fenntartásához
szükséges
építmények, nyilvános illemhelyek,
terepszint
alatti
építmények
helyezhetők
el,
játszókertet,
sportkertet és pihenőkertet lehet
létesíteni.
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Beépítés mértéke (%)

Z-VP-KP-1

Önkormányzat

amely már összhangban lesz a
hatályos fővárosi jogszabályi és
tervi környezettel.

Budavári építési szabályzat - Övezeti terv (részlet)

Övezeti jel

Budavári

várhatóan 2021 végére fogadja el
új Kerületi Építési Szabályzatát,

terepszint alatt

Zöldfelületi arány (%)

Építmény-,
homlokzatmagasság (m)

terepszint felett

max.

jelenleg

max.

jelenleg

5

0,4

2

0,4

min.

jelenleg

max.

jelenleg

75

79

6,0

kb. 4,0

Összegzés
►

A fővárosi településrendezési eszközök frissebbek az I. kerületinél, ezért a fővárosi tervekben
szereplő előírások (még) nem tudtak maradéktalanul érvényesülni az I. kerületi terveszközökben.
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Kapcsolódó egyéb jogszabályok,

határozatok

Településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek
Budapest településképi arculati kézikönyv (1319/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. hat.)

A Fővárosi Önkormányzat az 1319/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott településképi arculati
kézikönyvét (TAK) az általa közvetlenül igazgatott terület teljes területére (Margitsziget), helyi egyedi
védelmének megalapozására és a főváros településképi szempontból meghatározó területeire alkotta meg. A
településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a Margitszigetre, valamint a fővárosi
helyi védelemre terjed ki. A tervezési terület elhelyezkedéséből és abból adódóan, hogy a területen fővárosi
helyi védelem alatt álló érték nincs, így a Vérmezőre csak a TAK ajánlásai vonatkozhatnak. Noha a tervezési
terület a TAK szerinti fővárosi jelentőségű településképi szempontból meghatározó területek közül a
világörökségi területen kívül eső történelmi belváros lehatároláson belül fekszik, a kézikönyv a Vérmező
vonatkozásában ajánlásokat nem tesz, ezért a TAK esetében relevanciával nem bír.
Budapest I. kerületének Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és településképi rendelete (TKR)

Budapest I. kerületének Településképi Arculati Kézikönyve (2017) megállapítja, hogy a Vérmező a belbudai
térség egyik legfontosabb városi közparkja. A zöldfelületek védelmére vonatkozó ajánlások között - nem
kifejezetten a Vérmező tekintetében, hanem általánosságban a közterületi zöldfelületek vonatkozásábanszerepel, hogy minél több fás szárú növény telepítésére kell törekedni. A közterületek felújításának
megtervezésekor ezért törekedni kell minél nagyobb fenntartható zöldfelület kialakítására, melyen a
környezethez illő, a környezeti ártalmakat jól tűrő, nem allergén, kártevőket nem vonzó és a környezetüket nem
szennyező növényzetet célszerű telepíteni.
A településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet a fenti, TAK-ban megfogalmazott
ajánlást rendelkezésként, a zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírásként tartalmazza. A TKR 2. melléklete a
kerületi egyedi védett értékek jegyzéke a tervezési területen belül nem nevesít védett értéket.
Fapótlási rendelet (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (Xll.ll.)
önkormányzati rendelete a fakivágás helyi szabályairól)

A rendelet meghatározza a nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágásának és pótlásának - valamint
a Vérmező esetében - közterületen lévő fa, illetve cserje pótlásának eljárási szabályait, kereteit. A rendeletben
megfogalmazottak szerint közterületen lévő fa kivágása esetén a kivágott fa pótlásáról a kivágott fa
törzsátmérőjének kétszeres mértékében kell gondoskodni. Hasonló szabály szerint kell eljárni a fa lombozatának
50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása esetén. Ha a fa kivágása élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból
történik, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámának a kétszerese. Amennyiben a közterületen álló fa
kivágása kertészeti szempontból igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges a pótlási kötelezettség mértéke
megegyezik a kivágott fa darabszámávai. Ebben az esetben többször iskolázott, legalább 8 cm törzsátmérőjű
fával kell pótolni. A pótlási kötelezettség teljesítése során inváziós fák alkalmazása tilos, illetve a várostűrő
facsemeték törzsátmérője 5 cm-nél nem lehet kisebb. Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását
lehetőleg a kivágott cserjével azonos helyrajzi számú területen történő ültetéssel kell megoldani. Amennyiben
fa vagy cserje helyben történő pótlása a helyszín adottságai miatt nem lehetséges és nem jelölhető ki a pótlás
helyszínéül más ingatlan, valamint ha a kivágás illegálisan történik, akkor kompenzációs összeget kell az
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába fizetni.
Összegzés

>■

A kerületi dokumentumok a fatelepítés mikéntjéről rendelkeznek.

►

A területen helyi védett érték nincs.
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4.2. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA
4.2.1. A PROJEKT ADATAI
Projekt címe: A Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas
fejlesztése, közösségi tér kialakítása
Megvalósulás helye:

Budapest, I. kerület, Vérmező

Projektgazda adatai:

Budavári Önkormányzat

A megvalósíthatósági tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és
életképességének vizsgálata.

Projekt célja:

Tevékenységek:

előkészítés, építés, projektmenedzsment

eredmények: A tanulmány elkészítésének eredménye a javasolt projekt relevanciájának,
megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése.

Outputok,

Költségvetés:
1. táblázat: A projektjavaslatok főbb pénzügyi adatai

Projekt nélküli állapot

0,000

84,220

1,974

802,212

88,189

1,974

Bővített csomag

1 271,073

99,616

1,974

Optimista csomag

1 548,953

102,516

3,974

Alapcsomag

Finanszírozás: javasolt
Időbeli ütemezés:

4.2.2.

a vissza nem térítendő támogatás igénybe vétele.

előkészítés 1 év, megvalósítás a projekt tartalmától függően 1-2 év

ÉRINTETTEK BEMUTATÁSA

Döntéshozók

•

tulajdonosi jogkör: Budapest Főváros Önkormányzata,

•

vagyonkezelési megállapodás esetén: Budavári Önkormányzat

•

Szerepe és célja: egyértelműen a legfontosabb stakeholder, mivel tervek elfogadásával és
végrehajtásával alapvetően biztosítja a park fejlesztését és a park fenntartását. Dönt a fővárosi
projektek előkészítéséről, pályázatokon való indulásáról, finanszírozásáról.

Közszolgáltató cégek
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•

FKF Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐTÁV Zrt., BKK Zrt.,

•

Szerepük és céljuk: a fejlesztési tervek végrehajtása, a park üzemeltetése

ÉRINTETT LAKOSSÁG

•

Szerepe és célja: a fejlesztés elsődleges célcsoportja, a park használói.

Civil szervezetek

•

Szerepe és célja: fontos szerepük van a lakosság tájékoztatásában, közösségi akciók létrehozásában,
bizonyos funkciók üzemeltetésében (pl. közösségi komposztáló) és a döntéshozók befolyásolásában;
szerepük a célkitűzéseik és tevékenységi körük szerint változó

További érintettek

•

más önkormányzatok: Hegyvidék Önkormányzata

•

gazdasági szereplők: Mercure Budapest hotel Mercure Budapest Castle Hill (hotel)

•

intézmények: Kosztolányi Dezső Gimnázium, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Magyar
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

•

Szerepük: a közpark-fejlesztés haszonélvező, érdekeltjei, ezért bevonásuk indokolt, akár a támogatási
szerződés vagy egyéb együttműködési formák keretében

4.2.3. Partnerség és

Beruházási j
ütem

Beruházás

együttműködés bemutatása

Partnerségi és együttműködési feladatok

!

I

!

ÍStratégia terv keretében projektszintű közösségi tervezés lefolytatása, a fejlesztési igények!

előkészítése jpriorizálása a közvélemény-kutatás eredményei, illetve workshopok és online egyeztetési!
iplatformok segítségével (1. körös véleményezés)
i

í

!
1

5

S

iVagyonkezelési megállapodás a Budavári Önkormányzat és Fővárosi Önkormányzat között

t

'.Koncepcióterv elkészítése, a fejlesztéssel kapcsolatos döntési alternatívák bemutatása az
jérintettek részére (2. körös véleményezés)

Kivitelezési tervek tervezési programjának véglegesítése a lakossági visszajelzések, tulajdonosi
l(önkormányzati), kezelői, illetve kapcsolódó ágazati visszajelzések alapján
i

t
\

l
IKivitelezéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás honlapon és tájékoztató táblákon a helyszínen
Kivitelezés

l(tartalom, tervezett ütemezés, költség)
[
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Monitoring

Kivitelezést követő lakossági véleménykutatás a kivitelezés időtartamáról, minőségéről és a
közterület alakítás eredményéről.

4.2.4. A PROJEKT CÉLRENDSZERE
Átfogó célok:

• A lakosság igényeket figyelembe vevő parki szolgáltatások biztosítása
• A parkrészek az adottságokhoz és igényekhez illeszkedő, differenciált, funkcióbővítő fejlesztése
• A park ökoszisztéma-szolgáltatásának fejlesztése, szemléletformálási szerepének erősítése
•

Külső kapcsolatok erősítése

A Vérmező fejlesztési koncepciójának iránya elsősorban a minőségi fejlesztés és a park teherbíró képességétől
függően a funkcióbővítés. A parkhasználati felmérések eredményei alapján is látható, hogy a meglévő
infrastruktúra (utak, berendezési tárgyak stb.) megújításával jelentősen javítani lehet a közpark vonzerejét.
A funkciókínálat alakításakor kiemelt szempont a közparki funkció területi egyenlőtlenségének kezelése. Új parki
funkció tekintetében csak a park léptékéhez, természeti adottságaihoz igazodó létesítmények elhelyezése
indokolt. Ennek részeként érdemes visszaállítani az olyan funkciókat, amelyek jól igazodtak a park struktúrájába
(pl. évelőbemutató).
A park jelentős fás állománnyal rendelkezik, amely jelentős városklíma-javító hatással rendelkezik és emellett
élőhelyeket teremt. Ezt a szerepét tovább kell erősíteni változatosabb élőhelyek biztosításával, amelyek
lehetnek biodiverz gyepek, vizes élőhelyek (pl. természetközeli tó).
A beavatkozási javaslatok kidolgozása során kiemelt szempont a minőségi zöld környezet és a többfunkciós
közösségi terek létrehozása magas szintű infrastruktúra biztosításával. Ugyanakkor a funkciókínálat formálásánál
tekintettel kell lenni a kapcsolódó területekre, különösen a Tabán, Városmajor és a Budai Vár területére, mivel
az ott működő és tervezett funkciók szerepet játszanak a Vérmező működésében.
A külső kapcsolatok erősítése érdekében kiemelten fontos a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztése. A
park megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges a kerékpáros megközelítés fejlesztése a Horváth-kert
és a Városmajor irányából, a gyalogos kapcsolatok terén a Budai Várral és a Déli-pályaudvar térsége felé kell
fejleszteni a kapcsolatokat, amelyhez a fogadóterek és esetleg új
gyalogátkelőhelyek létesítése is indokolt.
Célcsoport:
A közpark elsősorban a környező lakosság rekreációját szolgálja, de
környező munkahelyek (irodák) és intézmények (iskolák), továbbá a Vár
közelsége miatt a turisták kiszolgálásában is szerepet játszhat.
Emellett fontos, hogy minden korosztály számára nyújtson
kikapcsolódási lehetőséget a park. Ennek megfelelően az idősebb és a
tinédzser korosztály kiszolgálását erősíteni célszerű.
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1. Alapinfrastruktúra fejlesztése

A parklátogatók igényeinek kiszolgálásához elengedhetetlen a leromlott, olykor balesetveszélyes útburkolatok,
korlátok és egyéb berendezési tárgyak megújítása, a tájékozódást segítő táblák rendszerének kihelyezése, a
hiányzó közvilágítás pótlása, az ivókúthálózat fejlesztése, komfort-pontok kialakítása meglévő illemhelyeken
(pelenkázó, esetleg öltöző biztosítása), térfigyelő kamerarendszer kialakítása és ingyenes WiFi hálózat
biztosítása. A gyalogos úthálózat felújításával egy időben kell elvégezni a közvilágítás rendezését, illetve a
kapcsolódó egyéb műtárgyak cseréjét kiemelt figyelemmel a meglévő növényállományra (lehetőleg a burkolatok
alatt vezetve a közműveket). A park komfortos használata, színvonalas működtetése az épített környezet
fejlesztésével, szolgáltató funkciók létesítésével, részben revitalizálásával biztosítható. Új elemeket a meglévő
létesítményekhez kapcsolva és lehetőleg nagyobb forgalmú gyalogos útvonalak mentén célszerű elhelyezni. A
hely karakterét meghatározó elemek (pavilonok, információs táblák stb.) egységes, színvonalas arculatának
kialakítása fontos feladat, de ugyanakkor kiemelten fontos a fenntarthatóság biztosítása.
2. Zöldfelületek megújítása, szemléletformálás

A terület faállománya többnyire értékes idős egyedekből áll, azonban viszonylag sok invazív, valamint rossz
egészségi állapotú egyed és tuskó is található a parkban. A biodiverzitás növelése érdekében a fásszárú
növényállomány tervezett megújítása és a fenntartási színvonal növelése szükséges, alkalmazkodva a változó
klímához, illetve a park élőhelyi adottságaihoz. A park zöldfelületein keresni kell a növényzet biodiverzitás növelő
lehetőségeket, a madár és rovarvilág számára új élő- és táplálkozó helyek kialakításának módjait. Ezek olyan
fejlesztésekkel érhetők el, mint a magas biodiverzitású mini erdő létrehozása, valamint a beporzók számára
kedvező feltételeket teremtő új évelőágyak és biodiverz gyepek kialakítása. Ezek a példaértékű projektek a
lakosság figyelmét is felhívják a városi zöldfelületek fontosságára, a biodiverzitást, a légszennyezést

és a

klímaváltozást befolyásoló hatásaira.
3. Közlekedési elemek fejlesztése

A Vérmező közút-, valamint közösségi közlekedési hálózati kapcsolatai az elvárásoknak megfelelnek, sőt a park
kötöttpályás elérhetősége kiváló. A határoló közutak hálózati szerepe miatt azok forgalomcsillapítása nem
lehetséges. A közösségi közlekedési megállóhelyekről a park területe könnyen elérhető.
A gyalogos burkolatok többsége minőségi megújításra szorul. A Vérmező elérhetőségét a Koronaőr köz
magasságában gyalogos-átkelőhely kialakításával javasolt fejleszteni.
A budai parktengely kerékpáros összekapcsolása megoldott, azonban a kerékpáros útvonal a fenntartható
közlekedés mód térnyerésével összhangban tovább fejlesztendő.
4. Park rekreációs értékének növelése
Elengedhetetlen feladat a park rekreációs értékének a növelése, ezáltal a lakosság aktív és egészséges
életmódjának támogatása, továbbá a jelenlegi és a várható parkhasználati szokások feltételeinek megteremtése.
A sportolási lehetőségek fejlesztése, kutyabarát parkrész és agility pálya kialakítása, játszótér felújítása mind
mind a Vérmező rekreációs értékét emelik összhangban a lakossági igényekkel. A park funkciókínálatának
kialakításakor elsődleges szempont, hogy csak olyan funkciók fejlesztése valósuljon meg, ami a park teherbíró
képességét, a zöldfelületek természetes regenerálódó képességét és a környező lakóterületek nyugalmát
figyelembe veszi.
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4.2.5. Projektelemek, a projekt keretében végrehajtandó konkrét tevékenységek

Alapinfrastruktúra

Zöldfelületek
megújítása

Közlekedési elemek
fejlesztése

1.1

Gvalososhálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása

1.2

Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése

1.3

Berendezési tárgyak megújítása

1.4

Közösségi komposztáló

1.5

Közvilágítás fejlesztése

1.6

Biztonsági kamerák telepítése

1.7

Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása

1.8

Automata öntözőrendszer kiépítése

2.1

Parki faállomány megújítása (ápolása, invazív fajok eltávolítása)

2.2

Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása

2.3

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

2.4

Tiny forest - mini erdő kialakítása

2.5

Természetközeli tó

3.1.

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

3.2.

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

4.1

Futókör létesítése

4.2

Petanaue pályák létesítése

4.3

Fogadóterek rendezése (lásd alapinfrastruktúra projektek)

4.4

Sakkasztalok kihelyezése

4.5

Agility pálya (zárt kutyafuttató) létesítése

4.6

Zenepavilon létesítése

4.7

Live site létrehozása

4.8

Fitneszpont bővítése (új elemek)

4.9

Játszótér felújítása (szitakötő)

4.10

Vagon környezetének rendezése

4.11

Jakobinus emlékhely rendezése

4.12

Gördeszkanálva

4.13.

Vendéelátóhelv kialakítása

Rekreációs fejlesztés
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€€€€€

200 m Ft

1000 e Ft

felett

felett
A

projektek paramétereinek jelmagyarázata

1.1. Gyalogoshálózat megújítása

Építési költség:

Lakossági támogatottság.

Prioritás:

€€€€€

•*.*

★★★

A gyalogoshálózat megújítása során a park kiterjedt sétány-hálózatának differenciált fejlesztését, a gyalogos
útvonalak racionalizálását, az áttaposások megszüntetését és a történeti nyomvonalak figyelembevételével új
burkolt sétányok kiépítését, javasolt megvalósítani. Cél az akadálymentes közlekedés biztosítása, a könnyebben
járható irányok kiemelése, valamint környezetbarát megoldások és vízáteresztő burkolatok alkalmazásával az
esővíz helyben hasznosítása.
A burkolatok és lépcsők kialakítása során általános cél az elegáns, visszafogott anyaghasználat és színezés, a
tartósság, illetve a csúszásmentes felület. Szintváltásoknál és a térburkolat kialakításánál törekedni kell a
könnyen karbantartható vagy cserélhető, rongálásnak ellenálló megoldásokra. A differenciált gyalogos hálózat
és az egyéb felületi megújítások, átépítések elemei:

Gyöngykavics burkolat megújítása:
A gyöngykavics promenádok anyaghasználatát nem
kell megváltoztatni, mivel a klímaváltozás tükrében
napjainkban a vízáteresztő burkolatok (köztük a
stabilizált

szórt

burkolatok)

alkalmazása

egyre

inkább javasolt, valamint alkalmas a több tonnás
parkfenntartó járművek időszakos közlekedésére is.
Ugyanakkor a gyöngykavics burkolat megújítása (a
gyöngykavics

újraterítése

3

cm

vastagságban),

valamint teljes átépítése a park legtöbb területén
idő- és szükségszerű. Kiszóródás, szegély menti
gyomosodás,

valamint

(csapadékos időben

kitaposott

részek

ezek sarasodása)

egyaránt

megfigyelhetők. Főként a kiemelt sétányok közötti
szakaszokon szükséges a teljes átépítés.
A Szitakötő játszótér mellett lévő íves közlekedési
szakasz teljes átépítése ajánlott. Az ötvenes évekre jellemző struktúra (a keskenyebb, szilárd burkolatú
gyalogutat kavicssáv szegélyezi) a szilárd burkolat állapota miatt már nem alkalmas a biztonságos és kényelmes
haladásra. Javasolt a gyöngykavics burkolat megszüntetése ezen a szakaszon.

Területe: 3500 m2
Felesleges burkolatok bontása és zöldfelület létesítése
A Magyar Jakobinusok emlékköve és a Vagon Étterem közti szakasz két oldalán, illetve az étteremtől az Attila
út gyöngykavics promenádjai felé vezető sétány környezetében több betonlapokból vagy terméskőből álló,
izolált, funkció nélküli kisebb teresedések, útvonalak figyelhetők meg, melyek a park korábbi kertépítészeti
koncepcióinak megmaradt lenyomata (pl. egykori évelőágyak közötti útvonalak). Javasolt ezen burkolt felületek
megszüntetése, helyükön zöldfelület létesítése (gyepesítés mindenképp történjen), valamint az útvonalak
esetében új koncepcióba ágyazva („Retro kert") akár az egykori vonalvezetést követve térkő burkolatú
sétányok kiépítése. Továbbá az Attila úti átkelőnél (Korlát utca) található aszfalt burkolatú nyúlványt is fel kell
bontani, a biológiailag aktív felületek növelése végett.

Területe: 600 m2
Új burkolat: aszfalt
Biztonságtechnikai okokból szükséges az Attila úttal párhuzamosan futó kerékpárút Mikó utcától induló
mintegy 100 m hosszúságú kezdeti szakaszán a széttöredezett, ezáltal balesetveszélyes aszfalt burkolat teljes
megújítása.

Területe: 400 m2
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Új burkolat: térkő

A klímabarát megoldásokat előnyben részesítve, a
leromlott állapotú, teljes átépítést igénylő, jelenleg
aszfalt burkolatú útszakaszokon az aszfalt bontását
javasoljuk, kiváltása elemes burkolatokkal (térkő)
történjen meg. Ezek a sétányok, területek a
következők: a Szitakötő játszótér mellett lévő íves
közlekedési szakasz, a Vagon Étteremtől az Attila út
gyöngykavics promenádjai felé vezető sétány,
valamint a fitneszpark mellett a Krisztina körút és az
Attila út gyalogos összeköttetését biztosító járda az
akadálymentesített gyalogos átkelővel. A térkő
burkolat megválasztásakor szem előtt kell tartani
azt a szempontot, hogy a kisebb elemek több vizet képesek elszikkasztani, illetve tartós, időjárásálló elemeket
kell alkalmazni.
A tervezett „Retro kert" területén is térkő burkolatú sétányokat kell kialakítani. Az új útvonalaknak az egykori
évelőkert közt futó nyomvonalakon, valamint a jelenlegi kitaposott ösvényeken kell alapulni, javasolt
szélességük 2,5 m.
A Jakobinus emlékhely és a Vagon Étterem környezetrendezése, valamint a fogadóterek kialakítása során is
javasolt előtérbe helyezni a terméskő vagy térkő alkalmazását.
Területe: 3800 m2
Elemes kőburkolat megújítása

Javasolt a bazalt kiskockakövek (9 cm x 9 cm x 9 cm) pótlása homokbesöpréssel a FŐKERT telephely tetején
található napozóterasz félköríves, illetve hatszögű kiskockaköves burkolati mintázataiban. A sétány és a
napozóterasz találkozásában található hexagon formai koncepcióját át kell gondolni, mivel a sétányra eső része
átmenő karbantartó járművek miatt folyamatosan süllyed, így esztétikailag kedvezőtlen látványt eredményez.
Területe: 200 m2
Új burkolat: öntött gumi

A Szitakötő játszótér felújításához kapcsolódóan biztonságtechnikai és
esztétikai okokból javasolt a terepplasztikákon (dombokon) EPDM réteg
teljes cseréje, mivel jelenleg az nagyobb foltokban ki van kopva. A
terepplasztikák borítására az öntött gumi kopóréteg alkalmazása többféle
színben ajánlott a gyerekek számára ingergazdagabb környezet
megteremtése végett.
Területe: 200 m2

Sárga homok cseréje

A Szitakötő játszótér felújításához kapcsolódóan higiéniai és közegészségügyi okokból javasolt az ovális kisebb
homokozókban található sárga homok, illetve az ütéscsillapító homok teljes cseréje 50 cm-es vastagságban
(mélységben).
Területe: 300 m2
Lépcsők megújítása

Egyedül csak a FŐKERT telephelye mellett található lépcső igényel teljes megújítást. Az átépítés során javasolt
erre a lépcsősorra korlát kihelyezése is. A Vagon Étterem környezetében található lépcsők megújítása a "Vagon
környezetének rendezése" projekt elemhez kapcsolódik szervesen.
Területe: 40 m2
Korlátok megújítása
Területe: 16 fm
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Prioritás:

★ ★★
Cél egy egyedileg tervezett, egységes információs rendszer
létrehozása a teljes parkterületen. Az információs pontok
tájékoztatást nyújtnak a park különböző rekreációs funkcióiról,
értékeiről illetve azok megközelíthetőségéről. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a fogadóterületekre, az egyéb belépési
pontokra és a főbb gyalogos útvonalakra, ahol burkolat
anyaghasználatával és a burkolatban illesztett feliratokkal is
lehet segíteni a tájékozódást, de a főbb csomópontokban
tájékozódást segítő információs pontok kialakítása különösen
fontos.

Tájékoztató tábla térképpel •
Útjelző tábla („szélrózsa")
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Prioritás:

★ ★★

Az információs rendszer arculatával összhangban, egységes megjelenéssel rendelkező közterületi bútorok és
berendezési tárgyak elhelyezése szükséges: padok, madárbiztos hulladékgyűjtők, kutyaürülékgyűjtő stb. Az
elemrendszer megtervezésekor a vandálbiztonság, az időtállóság, a visszafogott formavilág (anyag és
színhasználat) kiemelt szempont. Továbbá olyan parküzemeltetési szempontokat is javasolt figyelembe venni,
illetve az alábbi témákkal kapcsolatban az üzemeltetőkkel egyeztetést folytatni, mint a karbantartás
szempontjából megfelelő anyaghasználat, utólagos szerelhetőség, hulladékgyűjtők esetén a megfelelő
űrtartalom, „varjúbiztos" kialakítás és praktikus üríthetőség. Az utcabútorok megfelelő üzemeltetéséről,
karbantartásáról gondoskodni kell!
A berendezési tárgyak megújítását javasolt a Fővárosi Önkormányzat közterületi, zöldterületi arculatának
megújításával, új termékcsalád bevezetésével együtt kezelni, mely kialakításában, stílusában a mai kornak
megfelelő. Az új bútorcsalád akár újrahasznosított anyagokból is készülhetne. Financiális okokból az egységes
bútorcsalád megalkotása azonban még kérdéses, ezért másik opcióként a Tabánban megvalósult
parkfejlesztés során használt padok telepítése a Vérmezőn is javasolt.
A hulladékgyűjtők esetében gyéríteni kell a meglévők számát, mivel a park több pontján indokolatlan
sűrűségben helyezkednek el, amely indokolatlan fenntartási feladatokat eredményez. A „Ceglédi" típusú
szemeteseket le kell cserélni, helyettük nagyobb űrtartalmú, fedett és „varjúbiztos" hulladékgyűjtőket ajánlott
kihelyezni.

Fedett hulladékgyűjtő (forrás: mmcité.com)

Budapest pad (forrás: budapestpad.hu)

A közelmúlt több jó példája alapján (Tabán) felmerült egy közösségi komposztáló igénye. Üzemeltetése és a
használók koordinálása egy választott komposztmester feladata, kialakítása a költséghatékonyságot
figyelembe vételével raklapokból és fa kosarakból történjen meg. Helyszínét illetően a zárható hulladékudvar
környezetébe való integrálása az optimális. A Krisztina körút és a Mikó utca találkozásánál lévő szelektív
hulladékgyűjtő sziget környezetének rendezése időszerű. A jelenlegi tartályok helyett felszín alatti
hulladékgyűjtő rendszer kialakítása javasolt (pl. „Mólók" típusú konténer), melyek nagyobb űrtartalommal
bírnak és esztétikailag kedvezőbb megjelenésűek. A hulladékfajták típusának függvényében (papír, műanyag,
fém, üveg) 4 db tartály kiépítését kell előirányozni a burkolat megbontásával, illetve a hulladékgyűjtők talajba
ágyazásával. A fejlesztést hulladékgazdálkodó FKF Zrt.-vei egyeztetve szükséges végrehajtani.
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Új padok kihelyezésére főként a Krisztina út felöli gyalogos útszakaszokon, illetve az átkötő szakaszokon van
szükség, de az egységesítés végett, valamint kényelmi szempontokból a meglévő, főként „Városliget" típusú
padok cseréje is szükséges. Új asztalok kihelyezése leginkább a játszótéren indokolt.
Szükséges növelni az ivókutak számát, illetve egyes meglévő ivókutak áthelyezése is szükséges, mert azok nem
közvetlenül az útfelületek mellett találhatóak, ezért azokat sok esetben nehéz észrevenni. Az új ivókutak
elhelyezését javasolt a futókör létesítésével összhangban kialakítani (lásd 4.1.). Az új ivókutak kiépítésével
növelhető az ivókutak általi lefedettség, így 100 méteres közelségben megtalálhatóak lesznek a Vérmező
területén belül.
A fitneszpark funkcióit a megnövekedett lakossági igények és a rendelkezésre álló hely ismeretében tovább
kell bővíteni petanque pályák létesítésével, sakkasztalok kihelyezésével, új fitnesz eszközök beszerzésével,
illetve új pingpong-asztalok telepítésével.
A különböző közművesítés! (pl. trafók) és közlekedéshez kapcsolódó (metró szellőző) berendezések
megújításra, átalakításra kerülhetnek kortárs művészek bevonásával (pl. HelloWood), mely által ezek a
berendezések művészeti értéket is kaphatnak.

Sakkasztalok (forrás: pinterest.com)

1.4.

Közvilágítás fejlesztése

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

Prioritás:

C€€

léitit

★★★

A közvilágítás biztosítása azon túl, hogy kötelező önkormányzati feladat, a köz- és közlekedésbiztonság javítása
mellett a parkterület arculatát is befolyásolja, valamint a természeti értékekre (a fényszennyezés káros élettani
hatásai miatt) is jelentős hatással van. LED fényforrás alkalamzása esetén fontos a megfelelő korrelált
színhőmérsékletű és spektrális eloszlású LED fényforrás alkalmazása, amely nem növeli a mesterséges éjszakai
világítás által okozott környezeti terhelést (lásd bővebben az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős
Államtitkársága és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott A fényszennyezésről - világosan! c.
kiadvány).
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A kivilágítás mértékét a terület flórájának természetességi fokát figyelembe véve diverzifikálni szükséges. Ahol
a parkterület természetközelibb élőhelyeket vonultat fel - és nem jellemző az intenzív területhasználat - a
kivilágítás mértékét csökkenteni kell (ritkábban telepített világítótestek vagy talajközeli világítás).
A meglévő hálózat rekonstrukciója és a jelenleg hiányzó, közvilágítással nem rendelkező szakaszok kiépítése
során törekedni kell az egységes városképi megjelenésre. A közvilágítási infrastrukúra műtárgyaival szemben
követelmény a korszerű, alacsony energiafelhasználású, gazdaságosan fenntartható, visszafogott formavilágú
(anyag- és színhasználat) kialakítás. A közvilágítási hálózatnak meg kell felelnie a Budapest Világítási
Mestertervében foglalt elvárásoknak, valamint az üzmeltető BDK Kft. egyéb műszaki követelményeinek,
lehetővé téve az okos technológiák fogadására is alkalmas infrastruktúrát. A közvilágítási infrastruktúra
meghatározása során kerülendő a felesleges fényszennyezés.
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Forrás: https://www.change.org/

A park egyes részein a közbiztonság leromlott. CCTV kamerarendszer kiépítésével a park
közbiztonsága javítható, segítségével
megelőzhetőek, valamint könnyebben
felderíthetőek az esetleges bűncselekmények. A térfigyelő kamerák telepítése
elsősorban azoknál a területeknél szükséges, ahol időszakosan nagy létszámú tömeg
megjelenése várható: pl. fogadóterek, játszótér, zenepavilon környéke.

|
^

1

1.6. Vezeték nélküli internetkapcsolat Építési költség:
biztosítása
^
Fenntartási költség

€
Smart megoldások alkalmazása a park használata és üzemeltetése terén is jó lehetőségeket hordoz. A vezeték
nélküli hálózati eszközök mikrohullámú antennáinak elhelyezéséhez elsősorban a közvilágítási
alapinfrastruktúra, vagy a telepítendő vészhívó oszlopok felhasználása javasolt, az integrált megoldások
kevesebb műtárgy elhelyezését igénylik. Lehetőség van okospadok elhelyezésére is, amelyek szintén
alkalmasak WiFi pontként is üzemelni.
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1.7. Automata öntözőrendszer kiépítése

Prioritás:

★★
A kiépített öntözőhálózat nagy része régi kiépítésű és korszerűtlennek
minősül, ezért szükséges annak fejlesztése.
Javasolt ezért olyan területeken az automata öntözőrendszer kiépítése,
ahol összefüggő, gyepes zöldfelületek vannak, illetve javasolt továbbá
az új, tervezett elemek (például évelő bemutató kert) öntözésének
automatizálása is.

javasolt helyszín

\t
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Forrás: http://thebat.hu/; http://www.majorkert.hu/ontozes.html

2.1.

Parki faállomány megújítása

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

4T sp

nem ismert

A részletes fakataszter adatok alapján megállapítható, hogy a Vérmezőn viszonylag nagy a súlyosan sérült
faegyedek (19 db), valamint a meghagyott tuskók és kiszáradt faegyedek (107 db) aránya. Illetve a faegyedek
között számos invazív (spontán terjedő) faegyed található (195 db). Azonnali beavatkozásként a
balesetveszélyes fák eltávolítása szükséges, majd ezt követően a beteg és elöregedett faegyedek eltávolítása
és pótlása, valamint a tuskók és az invazív sarjak eltávolítása és honos, termőhelyre jellemző fafajjal történő
pótlása szükséges. A pótlásoknál és a fakivágásoknál figyelembe kell venni a park szerkezetét, illetve a
termőhelyi adottságokat. Ezért a pótlások kivitelezéséhez a parkra vonatkozó részletes fapótlási terv készítése
szükséges, mely meghatározza a park termőhelyi adottságaihoz megfelelően alkalmazható fajok listáját,
valamint az ültetések helyszínét. A faápolási munkálatok és az új fajok kiválasztása során az állatvilág igényeit
is javasolt figyelembe venni (fészkelési idő, ehető termések, stb.) A faállomány megújításkor nagy hangsúlyt
kell fektetni a kommunikációra, hogy a lakosság tájékozódhasson a munkálatok szükségességéről.

2.2.
Vadvirágos
rét,
cserjefoltok kialakítása

madárbarát

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

Prioritás:

€ € €

nem ismert

★★

Egy városi park, mint egy sziget, értékes menedék az élővilág számára. Az állatok megfigyelése a városlakóknak
is különleges élmény. A parkban, mind a fenntartó, mind a lakosság jelenleg is törekszik az állatvilág
életfeltételeinek javítására, odúk, etetők és rovarhotel elhelyezésével. Javasolt ezt a mintát követve
fokozottan szem előtt tartani az állatvilág igényeit és megfelelő körülményeket teremteni számukra
szaporodó, táplálkozó és menedékhelyek kialakításával.
A rovarhotel menedéket nyújt a rovarok számára, de táplálék hiányában ez önmagában nem nyújt elegendő
életfeltételt számukra. A beporzók számára a rovarhotel mellett a virágos növények számának növelése
javasolt. Ezt segíti az évelőágy bemutatókert is (lásd. 2.3. projekt), de emellett javasolt egy olyan biodiverz ún.
vadvirágos rét kialakítása, mely méhlegelőként működhet egy olyan belvárosi parkban, mint a Vérmező.
Javasolt a madarak számára kialakított odúk, téli etetők számának bővítése és rendszeres felügyelete, az
eleségül és búvóhelyül szolgáló cserje fajok telepítése. A lakosság által kihelyezett, olykor kifogásolható
megjelenésű (pet-palackból kialkított) etetőket javasolt egységes arculatú elemekre cserélni.
A parkban a madarak és a beporzók mellett a kistestű emlősök is megjelenhetnek, mint például a mókusok,
sünök, ezért javasolt számukra is megfelelő odúk, búvóhelyek és eleség biztosítása.

Prioritás:

★★
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A parkban jelenleg kevés olyan magas díszítő értékű virágágyás található, mint amely a park története során
hosszú időkön át a park része volt. Korábban a korlát utca tengelyében egy hatalmas évelő bemutató kert volt,
amely lenyűgöző látványt nyújtott. Javasolt a korábbi évelőágy és a park történetének felidézése egy ún. retro
kert kialakításával, amelyben újonnan helyet kapnak a díszes évelőágyak és a park történetét megidéző
berendezési tárgyak. A park berendezési tárgyainak cseréjét követően a retrokert útvonalán a régi utcabútorok
egy-egy elemét meg lehetne őrizni és felújított állapotban be lehetne mutatni kisebb magyarázó táblák
segítségével.

\

2.4.
Tiny
kialakítása

i tipum j .i

forest

„SzaiU'iiiliT

-

mini

erdő

p,,.:

cc

. \iiu-iikni upiisú puil

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

Viilgia

hii ni<iilr>ri‘k

Prioritás:

nem ismert

Az ún. mini erdő fogalma Akira Miyawaki japán botanikus és növény ökológus nevéhez fűződik, akinek hatására
egy mozgalom alakult ki, aminek köszönhetően a világ számos pontján olyan mini erdőket (akár olyan mini,
mint egy teniszpálya) telepítenek, melyek sűrűbbek és biológiai sokféleség szempontjából gazdagabbak más
telepített erdőknél. A mozgalom célja a biodiverzitás növelése és a klímaváltozás hatásainak mérséklése. A
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minierdők további jellemzője, hogy honos és a termőhelyi adottságokhoz
legjobban illeszkedő fajokat tartalmazza és az állománya gyorsan
felnövekszik.
A Vérmező Mikó utcai oldalán javasolt egy körülbelül 400 m2-es mini erdő
telepítése, mely javítja a levegőminőséget, szénmegkötő és árnyékoló
képessége révén csökkenti a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait és magas
biodiverzitása révén kedvezően befolyásolja a park élőhelyi adottságait a
növény és az állatvilág szempontjából is. Kialakításánál a mini erdőkre
vonatkozó irányelvek érvényesítése javasolt, továbbá a mini erdő
védelmében jelképes alacsony kerítés és információs, illetve edukatív
célú táblák elhelyezése is javasolt.
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szemléletformálási eszköz
Magyarországon az első ilyen funkció lehet

- a sűrű aljnövényzet a nem rendeltetésű
használatoknak (pl. hajléktalan telepeknek)
kedvez
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Mesterséges tó, amely a gazdag vízparti és vízi növényzetnek
köszönhetően vegyszermentesen alacsony fenntartási költségek mellett
üzemeltethető. A tómederből kikerülő föld nem kerül elszállításra, belőle
a tó északi oldalán napozódomb épül. A tó medre fólia szigetelésű, a
vízparton számos faburkolatú stég kínál kellemes pihenési lehetőséget.
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Bikás paeki ökotó (Forrás: ujbuda.hu)
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vizes élőhely
attrakcióvá válhat

- magas fenntartási költség
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3.1. Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

Építési költség:

€ €

Lakossági támogatottság:

ié

Prioritás:

★★★

A kerékpáros kapcsolatok vonatkozásában többnyire nem új elemek kialakítása a cél, hanem a meglévők
minőségi fejlesztése, használati értékük növelése. A Városmajor - Vérmező - Horváth-kert jelentette budai
parktengely között jelenleg is rendelkezésre állnak a kapcsolatok, azonban a megnövekedett igényeknek azok
már nem felelnek meg, emellett a műszaki állapotuk leromlott. A kerékpáros kapcsolatokkal együtt a gyalogos
összeköttetést is javasolt biztosítani.
A Városmajor irányába a jelenlegi nyomógombos kerékpáros átkelőhely forgalomtechnikai okok miatt került
az adott helyszínen kialakításra. Délre, a Hajnóczy József utca vonalába történő áthelyezése miatt a Krisztina
körúton ívkorrekció válhat szükségessé, amely a Vérmező területének kárára valósítható meg. A Városmajor
irányába a továbbvezetés a Maros utcában is megvalósítható. Ezen változat előnye, hogy a meglévő gyalogos
átkelőhelyen kisebb beavatkozást követően a kerékpárosok is átvezethetők. A Hajnóczy József utcában vagy a
Maros utcában forgalomtechnikai beavatkozásokkal, a közterületi parkoló állások irányának módosításával
biztosíható további keresztmetszeti szélesség a gyalogos-kerékpáros infrastruktúra bővítéséhez. A megfelelő
nyomvonal kiválasztásához első lépésként megtörtént az online közösségi kérdőívezéssel az érintettek
megszólítása és véleményük megismerése. Következő lépésként a két érintett kerületi önkormányzat, a
kezelők és szakmai, valamint érintett civil szervezetek bevonásával műszaki tervek készítése szükséges, amely
után kijelölhető a tervezett nyomvonal.
A Horváth-kert irányába a Pauler utcában vezet kerékpáros infrastruktúra, amelynek az Alagút utcai szakasza
rendkívül balesetveszélyes. A gyalogos-kerékpáros infrastruktúra bővítéséhez a meglévő 45*-os parkolás
párhuzamos parkolássá történő átalakításával nyerhető további keresztmetszeti szélesség. A Mikó utca és az
Alagút utca között a továbbtervezés során javasolt megvizsgálni az Attila út északra vezető oldalán egy közúti
forgalmi sáv megszüntetését, amely helyett irányhelyes kerékpársávok kialakítása javasolt a Vérmező és a
Horváth-kert között.
Önálló tervezési feladat keretein belül kell megoldani a Krisztina körút - Alkotás utca csomópontjában az észak
déli irányú tervezett kerékpáros útvonalak csomóponti átvezetését és csatlakozást a meglévő
nyomvonalakhoz.
A park területén belül a Városmajor irányába történő kapcsolathoz szükséges infrastruktúrát építeni.
A kerékpáros közlekedés számára javasolt a park területén, az alábbi ábrán jelölt 2 helyszínen kerékpár
tárolókat kialakítani és azok környezetét rendezni.
A hosszú távú elképzelések alapján a hivatásforgalom számára a közút területén vezetett irányhelyes
kerékpársávok tervezettek az Attila úton északi irányban, a Krisztina körúton pedig a Döbrentei tér irányába.
Távlati célok között szerepel az Attila úton és a Krisztina körúton irányhelyes kerékpársávok létesítése a
hivatásforgalom kiszolgálására.
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3.2. Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

Építési költség:

€€€

Lakossági támogatottság:

Prioritás:

>é.é

★★★

A Vérmező jelenlegi gyalogos megközelítési lehetőségei megfelelők. A szomszédos lakóterületek irányából a
park elérhetősége a főúthálózaton kialakított kijelölt-gyalogátkelőhelyeken biztosított, a Déli pályaudvarról
aluljárón keresztül érhető el.
A gyalogos kapcsolatokat javasolt a Krisztina körút - Koronaőr köz csomópontjában új gyalogos-átkelőhellyel
bővíteni. A fejlesztés eredményeként a jövőben könnyebben érhető el a zöldfelület a Krisztina körúti irodaház
és hotel irányából.
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A Vérmező jelenleg is közkedvelt a futók körében, de az
infrastruktúra javítása szükséges célszerűen rekortán
Javasolt útvonal
burkolatú futókör kiépítésével és vízvételi lehetőségek
biztosításával. A futópálya kialakítására a park meglévő
Meglévő ivókút •
sétányrendszerének
nyomvonalát
követve
a
Tervezett ivókút
gyöngykavics, illetve aszfalt burkolatú sétányok, valamint
az új sétányok mellett vezetve adódik lehetőség. A
W\ •
nyomvonalvezetésnek köszönhetően a futókör keleti
részére felfűzésre kerülne a meglévő kültéri fitneszpark,
ÉL
így az egyes parkhasználati funkciók (sport) rendszere
kompaktabbá válna. A futókört továbbá a sétányrendszer
azon nyomvonalain javasolt vezetni, melyeken a
Vérmezőt övező közutak (Attila út, Krisztina körút) káros
hatásai
már
kevésbé
érvényesülnek
(légés
zajszennyezés). A körülmények figyelembevételével így a
futókör tervezett hossza 1246 m, szélessége 1,32 m. A
futókör mellett 500 méterenként vízvételi lehetőséget
kell biztosítani. Ehhez a meglévő ivókutak közül 3 db
közvetlenül a sétány, illetve a futókör mellé
áttelepítésére, valamint új ivókutak létrehozására van
szükség. A futókörhöz kapcsolódóan 4 db új ivókút telepítését javasolt előirányozni, a Budai Önkéntes Ezred
emlékműve és a Vagon Étterem környezetében, illetve a Krisztina körút felől vezető átkötő sétányok és a
körúttal párhuzamos gyöngykavics sétány találkozásainál.
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m
A parkban jelenleg kevés olyan rekreációs funkció található, mely
kifejezetten az idősebb korosztály igényeit elégíti ki. A parkban több olyan
funkció telepítése javasolt, melyet az idősebb korosztály is igénybevehet,
mint például a petanque pálya. A Vérmezőn a profi játékosok körében már
hagyománya van a petanque játéknak, évente itt rendezik meg az
országos bajnokságot. Három petanque pálya elhelyezésével lehetőség
nyílik a játék gyakorlására a park egy kevésbé zajos részén a meglévő
fitnesz park közelében.

4.3. Fogadóterek rendezése

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

Id. 1.1., 1.2., 1.3.

nem ismert

Prioritás:

Fogadóterek kialakítása szükséges ahhoz, hogy a terület megfeleleően be tudja tölteni közparki funkcióját a
városban, ahol az infrastruktúrák biztosítják a megérkezés élményét, valamint iránymutatást adnak a terület
funkcióinak használatához és megtalálásához. A tervezési terület határán lévő fogadóterek funkcionális
működését a csatlakozó városszerkezet determinálja. A következő területeken szükséges fogadóterek
rendezése:
•
Attila út - Mikó utca találkozása,
•
Krisztina krt. - Mikó utca találkozása,
•
Vagon étterem környezete (lásd. 4.10. projekt),
•
Maros utca felőli megérkezési pont.
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Prioritás:

★ ★★
A parkban jelenleg több sportolási lehetőség is található, amelyek
jellemzően a fiatal korosztályt célozzák meg. Az idősebb
korosztály számára kevés rekreációs funkció áll rendelkezésre. A
lakossági igények nyomán javasolt néhány sakkasztal elhelyezése
a park egy kevésbé zajos részén, ahol nyugodt körülmények
között lehetőség adódik az újra egyre népszerűbbé váló sport
gyakorlására, mely egyúttal közösségi teret hozna létre a parkban.

Prioritás:

★
A park látogatóinak nagy arányát teszik ki azok, akik kutyasétáltatás céljából vannak jelen a parkban. A
fővárosban a kutyatulajdonosok és a nem kutyások között sok vita alakul ki, az eltérő vélemények nyomán.
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Azonban a Vérmezőn jellemzően jól beilleszkedett a kutyafuttatás
tevékenysége a Vagonhoz közeli réten és jellemzően nincs konfliktus a
kutyások és nem kutyások között. Ezért javaslatunk szerint a réten
továbbra is engedélyezhető a kutyafuttatás. Azonban javasolt egy agility
pálya létesítése is a parkban, mely lehetőséget ad a kutyák trenírozására
a játékélmény színesítésére.

Prioritás:

★

A Vérmező sokszínű, kulturális funkcióknak is helyet adó városi közpark
jellegét erősítheti egy zenepavilon. A kb. 6x6 m-es, fém alapanyagú
építmény időszakosan helyet biztosíthat kisméretű, szólistákból álló
kamarazenekarok (triók, kvartettek, kvintettek stb.) komolyzenei
produkcióinak bemutatására. A zenepavilont a park középső,
keresztirányú tengelyénél, a használaton kívüli burkolat helyén javasolt
elhelyezni.
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Prioritás:

★

A Vérmező ideális helyet biztosíthat egy-egy nagyobb érdeklődésre
számot tartó nemzetközi sportesemények (nyári olimpiai játékok,
labdarúgó-eb/vb, vízilabda eb/vb stb.) óriáskivetítőn történő
követésére. A parkban kialakítandó live site-tal biztosítható a megfelelő
infrastruktúra ahhoz, hogy az ilyen jellegű tevékenységgel foglalkozó
vállalkozások a megfelelő méretű óriáskivetítőt/videófalat időszakosan
(jellemzően nyáron, 2-4 hét) telepíthessék. A fény- és hangtechnikai
eszközök kitelepülése mellett vendéglátóipari egység(ek) és jelentősebb
tömeg megjelenésével is számolni kell. A live site lehetséges
helyszíneként a park közepén lévő tisztás javasolt.

\

\
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4.8. Fitneszpont bővítése

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

Prioritás:

€

ié

★

Az utóbbi években megnövekedett a lakossági igény a különböző kültéri kondiparkok, fitneszparkok iránt. A
városban egyre több ilyen létesítmény épült, ám ezek eltérő jellegűek, míg némelyik csupán a könnyed
átmozgatást segíti elő és bármely korosztálynak megfelelő, úgy más fitneszpontok inkább a nagyobb erőigényű
saját testsúlyos edzések végzéséhez felelnek meg. A Vérmezőn található fitneszpont jelenlegi eszközei inkább
az előzőnek felelnek meg, de csupán néhány elem elhelyezésével már az erőnléti edzések végzéséhez is
megfelelő lenne. Ezért olyan eszközök elhelyezése javasolt, mely a saját testsúlyos, ún. street workout
edzésekhez is használható, mint például a különböző függeszkedő állványok.

4.9.

Játszótér felújítása

Építési költség:

Lakossági támogatottság:

Prioritás:

C€

ifciái

★

A park déli oldalán található Szitakötő játszótér viszonylag nagy területen és sok eszközzel áll a gyermekek
rendelkezésére, a játszóteret használók azonban több hiányosságot is észlelnek itt. Ahhoz, hogy a játszótér
kisebb és nagyobb gyermekek és a szülők számára is megfelelő legyen fontos a játszószerek, a burkolatok
megújítása, valamint több pad és asztal elhelyezése.

4.10. Vagon környezetének rendezése

\ Építési költség:

\ Lakossági támogatottság:

\ Prioritás:

nem símért

A Vagon Étterem környezete a park egyik frekventált megközelítési pontja, mivel az aluljárón keresztül a Déli
pályaudvar, illetve az M2 metró felől itt közelíthető meg a park. Illetve a park egyik főtengelyében található.
Az étterem kedvelt eleme a parknak, környezete azonban rendezetlen. Az itt található Hermann Ottó emlékkút
vízmedencéi évek óta le vanak zárva. Javasolt egy nívós találkozópont kialakítása, amely emelné a hely
színvonalát. A burkolatok és berendezési tárgyak megújítása mellett egy olyan egyedi tájépítészeti dizájnnal
megvalósult terület létrehozása javasolt, mely lépcsős kialakításával illeszkedik a terepviszonyokhoz és
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magában foglalja a Vagon Étterem teraszát, a Herman Ottó emlékszobrot és a hozzá kapcsolódó
vízarchitektúra elemeket, reprezentatív növényágyásokat és kisebb pihenő pontokat, ahonnan egyúttal a
szomszédos évelőágy bemutatókert látványát is élvezhetik a látogatók, emellett pedig természetesen a
megfelelő átközlekedést is biztosítja.
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Prioritás:

★
A park északi részén található Martinovics Ignác emlékmű a park
elnevezéséhez kötődő eseménynek állít emléket, a park fontos
térszerkezeti eleme is egyben és a gyalogosan közlekedők számára a park
egy megérkezési pontja, az északi parkrész egy dedikált helye, találkozási
pontja. Kiemelt szerepe révén a terület méltó megújítása szükséges, mely
elrendezése és díszértéke révén megfelelő találkozópont lehet, valamint
méltó emlékhely. Ezért a Jakobinus téren a burkolatok megújítása és
magas díszítőértékű cserjék és virágágyások kialakítása javasolt.

Prioritás:

★
A parkban most is jelen vannak a gördeszkások, de jelenleg a park lépcsőit
használják, ahol mások sétálnak. Új rekreációs funkcióként egy kisebb
volumenű (kb 700 m2) gördeszkapálya kialakítása javasolt, amely a
fitneszpark közelében kerülhet elhelyezésre. A pálya amellett, hogy javítja
a fiatalok sportolási lehetőségeit, kiváló találkozóhelyet biztosít számukra.
Fontos szempont az időjárásálló és vandálbiztos anyaghasználat, valamint
a park arculatához illő építmények alkalmazása.

r\’■

:
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Prioritás:

★★

A Vérmezőn meglévő és kialakítandó funkciók miatti jelentősebb
látogatószám indokolttá teszi, hogy létesüljön vendéglátóhely (kávézó,
cukrászda). A FŐKERT Nonprofit Zrt. parkfenntartási épületének
födémén elhelyezhető egy könnyűszerkezetes, földszintes, nagy
üvegfelületekkel rendelkező, kb. 80 m2-es belső fogyasztótérrel, kis
konyhával, szociális helyiségekkel kialakított épület. Csatlakozhat hozzá
épített fedett tarasz, illetve napvitorlákkal árnyékolt fogyasztótér,
minőségi beton térkő bukolattal kialakítva. Az egység a belső részeken
teljeskörű berendezéssel, kültéren időjárásálló bútorzattal kerülne
megvalósításra.
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Látványtervek egy lehetséges kialakításra

4.2.6. Indikátorok
A projekt kitűzött céljainak megvalósulását, a beavatkozások eredményességét, közvetlen és közvetett hatásait
csak hosszabb távon lehet reálisan értékelni. A projekt sikerességét, illetve a változások hatásait meghatározott
időközönként végzett nyomonkövetés, monitoring tevékenység során lehet meghatározni. A monitoring a
releváns, könnyen ellenőrizhető adatok folyamatos figyelése, értékelése, amellyel követhető a stratégia
végrehajtásának eredményessége. A fejlesztésekre vonatkozó döntések, fejlesztést szolgáló egyes
beavatkozások a monitoring visszajelzések alapján változtathatók, javíthatók.
Indikátoroka nyomonkövetéshez:

•

A parkhasználati felmérések alapján a parkkal való általános elégedettség növekedése.

•

A parkhasználati felmérések eredményei alapján a látogatás gyakoriságának és ott-tartózkodás

•

A parkhasználati felmérések alapján a fejlesztések előtt nagy arányban említett hiányzó közparki

idejének átlagos növekedése.
berendezések és funkciók további elhelyezésére, illetve a meglévő elemek javítására való igény
csökkenése.
•

A parkhasználati felmérések alapján a park felszereltségére, berendezéseinek és útjainak állapotára,
valamint tisztaságára vonatkozó elégedettségi átlagértékek növekedése.

•

Az elégedettségi felmérések során a park biztonságosságára vonatkozó elégedettségi átlagérték

•

Az elégedettségi felmérések során a kedvelt helyek számának, illetve arányának növekedése; a

növekedése.
parkkal kapcsolatos pozitív visszajelzések számának növekedése.
•

Az elégedettségi felmérések során a nem kedvelt helyek számának, illetve arányának csökkenése; a
parkkal kapcsolatos negatív visszajelzések számának csökkenése, valamint a fejlesztések előtti
legjellemzőbb problémák említésének csökkenése vagy megszűnése.

4.2.7. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI MECHANIZMUSA
A fenntarthatóság, a zöldfelület-gazdálkodás finanszírozásának hosszú távú biztosítása érdekében egy
együttműködési modell kiépítése szükséges Budavári Önkormányzat és Fővárosi Önkormányzat között. A
közpark és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúrák összehangolt fejlesztése és hatékony üzemeltetése
érdekében az érintett szervezetek közötti rendszeres kooperáció szükséges. Az együttműködés megvalósulhat
vagyonkezelési megállapodással is, amelyben a Fővárosi Önkormányzat meghatározott időtávra (pl. 10 évre) az
I. kerületi Önkormányzat vagyonkezelésébe adja a zöldterületet. A vagyonkezelési megállapodás feltétele lehet
egy kölcsönös egyetértésben kidolgozott és a Fővárosi Közgyűlés által határozatban jóváhagyott stratégiai terv,
amely rögzíti a zöldterület fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos célokat és feladatokat.
Ennek megfelelően a megvalósítás szervezeti, intézményi háttere, felelősök köre, finanszírozási források és
költségek, illetve azok megosztása, a projekt monitoringjának módja csak a stratégiai terv alapján a
vagyonkezelési megállapodásban rögzíthető.
Az együttműködési keretek kidolgozásáig a kezelői feladatokat a fővárosi zöldfelületek tekintetében az
újjáalakult Várostervezési Főosztály újonnan alakult Tájépítészeti Osztálya végzi, az fenntartói feladatokat pedig
a FŐ KE RT.
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4.2.8= VÉGREHAJTÁS ÜTEMTERVE
A tervezett beavatkozásokat az alábbi három csoportba lehet sorolni a megvalósítás jellege szerint:
•

lineáris jellegű, a park megközelíthetőségét és belső közlekedési hálózatát érintő projektek, amelyeket
célszerű egy ütemben, a kapcsolódó infrastruktúrákkal, zöldfelületi elemekkel együtt megvalósítani, (pl.
fogadóterek kialakítása, szerkezeti jelentőségű belső úthálózati elemek, sétányok rekonstrukciója,
futókör létesítése);

•

pontszerű, vagy területileg jól lehatárolható projektek, amelyek önállóan, gyakorlatilag függetlenül
megvalósíthatók a park többi projektelemtől (pl. vendéglátóhely létesítése, szabadtéri rekreációs
funkciók kialakítása);

•

a Vérmező teljes területét érintő fejlesztések (pl. növényzet megújítása, berendezési tárgyak cseréje),
amelyeket javasolt felújítási részterületenként végrehajtani, illetve lehetőség szerint az előző
projektelemek megvalósításához kapcsolódóan célszerű beütemezni.

Az átfogó zöldfelületi, infrastrukturális megújításokat az organizációs szempontok figyelembevételével, illetve a
park többi területének zavartalan működésének biztosításával kell megvalósítani. A felújítási részterületeket, az
ütemezést számos tényező befolyásolja, ami miatt ezek a jelen tervfázisban nem kerülnek meghatározásra.
A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők:
•

vagyonkezelési megállapodás,

•

finanszírozási források rendelkezésre állása.

•

a projektek szinergiája, egymásra hatása.

A megfogalmazott projektek között elsődleges prioritással kezelendők a park biztonságos használatát célzó
beavatkozások (balesetveszélyes helyzetek elhárítása, közbiztonsági intézkedések), a környezetállapot
helyreállítását szolgáló beavatkozási javaslatok. A szinergiák alapján ezt követik az alapinfrastruktúra
fejlesztések, amelyek a parkhasználat komfortját növelik. A funkciók bővítésére körültekintően, a zöldfelületek
terhelhetőségének, továbbá a lakossági igények figyelembevételével kerülhet sor.

Beruházási

Feladat

időigénye

ütem

iMegvalósíthatósági tanulmány készítése (Budavári Önkormányzat)
í

1 hónap

j -

Beruházás i
előkészítése {Stratégia terv készítése (Fővárosi Önkormányzat)

3-4 hónap

ÍVagyonkezelési megállapodás

{Koncepcióterv elkészítése

{Szabadtérépítészeti és szakági kiviteli és engedélyezési tervek készítése

3-4 hónap

6 hónap
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íTenderterv készítése
Kivitelezés

í
i
|

;
;Kivitelezési munkák elvégzése

| Monitoring ;Kivitelezést

követő

lakossági

I

i

1-2 év feladattól
függően

véleménykutatás

a

l
i

kivitelezés'

lidőtartamáról, minőségéről és a közterület alakítás eredményéről.
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5. Környezeti

hatások vizsgálata

A projekt negatív környezeti hatásai alacsonyak, mivel a projekt célja a park rekreációs fejlesztése és zöldfelületi
megújítása.
A beruházás során negatív környezeti hatást okoz a burkolatok bontásából, valamint az új burkolatok
megépítéséből és az új eszközök elhelyezéséből származó por- és zajszennyezés, valamint a beruházáshoz
szükséges szállítási igények okozta környezetterhelés.
A beruházások következtében olyan funkció is létrejön, melynek negatív környezeti hatása jelentős. Ez az ún.
live site, ahol az évente megrendezett események nagy tömeget vonzanak a parkba, amely fokozott
zajterheléssel és a gyepfelelületek degradálóládásával, valamint hulladékelhagyással jár.
A további tervezett funkciók nem érnek el hasonló negatív hatásokat, azonban a fenntartási igények
megnövekedése többlet erőforrásokat igényel. Például a közvilágítási hálózat bővítése többlet energiaforrást
igényel, a vízmedencék és az automata öntözőrendszer kiépítése pedig többlet víz felhasználást eredményez.
A beruházás és a fenntartás során adódó negatív környezeti hatások csökkenthetőek, vagy minimalizálhatóak,
például a szállítás megszervezésével, az elbontott építőanyagok újrahasznosításával, energiatakarékos
rendszerek alkalmazásával, illetve megújuló energiaforrások használatával (pl. napelemek elhelyezésével).
A projekt számos eleme a negatív környezeti hatások csökkentésére irányul, vagy elősegíti azt. A zöldfelületek
megújítása és fenntartásának optimalizálása hozzájárul a káros légszennyező anyagok kiszűréséhez és a CO2 szint
csökkentéséhez. így például a mini erdő (tiny forest) projekt célja a zöldfelületek CO2 megkötéséhez kapcsolódó
szerepének edukatív bemutatása.
A hulladékelhelyezési rendszer megújításával (megfelelő kialakítású és elhelyezkedésű általános és szelektív,
valamint kutyaürülék-tárolók) a terület szennyezettsége csökken. A közösségi komposztáló kialakításának
köszönhetően a résztvevő háztartásokban csökken a kommunális hulladék mennyisége, ráadásul értékes
komposzt keletkezik. Emellett a helyben keletkezett zöldhulladék is elhelyezhető itt, ennek elszállítása a
továbbiakban nem szükséges, illetve a talajmegújításhoz szükséges komposzt parkba szállítása sem szükséges,
ezért a szállításból adódó negatív környezeti hatások csökkennek.
A zöldfelületek megújítása, a szállítási igények csökkenése, valamint az energiatakarékos megoldások révén
csökken a terület CO2 kibocsátása.
A zöldfelületek fejlesztése, vízarchitektúra elemek elhelyezése hozzájárul a park klímájának javításához, a
hősziget-hatás csökkentéséhez.
A zöldfelületek megújítása és az élővilág igényeinek figyelembevétele (több virágos növény a beporzók számára,
madárodúk elhelyezése, stb.) támogatja a helyi ökoszisztémát.
Az egyes projektelemek környezeti hatásának részletes elemzését 3.2 fejezet tartalmazza.
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6.PÉNZÜGYI ELEMZÉS
6.1. Alkalmazott módszertan

és feltételezések

A tervezés jelenlegi fázisában nincs pontos információ arra vonatkozóan, hogy a projektet milyen forrásból
fogják finanszírozni. A lehetséges finanszírozási források elemzésével a későbbiekben (6.5 fejezet) foglalkozunk.
A hazai önkormányzati gyakorlatból kiindulva valószínűsítjük, hogy a vissza nem térítendő Európai Uniós és/vagy
hazai kormányzati forrás bevonása a legkedvezőbb megoldás a projektgazda szempontjából.
Ennek megfelelően a pénzügyi és gazdasági elemzés a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített Tájékoztató
költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél (a továbbiakban: Tájékoztató) című dokumentumban
leírtak szerint készült el. A Tájékoztatóban szereplő előírások szerint a költség-haszon elemzés dokumentum
elvárt tartalma a projekt típusától és az ágazattól függ. A projekt típusát három jellemző (a projekt mérete, az
ún. támogatási szabály, illetve a támogatás számítási módja) együttese határozza meg, a következő táblázatban
bemutatott módon.
2. táblázat: A projekt típusa a jellemzői alapján

A projekt

Projektméret

típusa

Támogatási szabály

közcélú,
1

1M EUR feletti nem nagyprojekt
nettó bevételt termelő

Számítási mód

diszkontált nettó bevétel (DNR)
számítása

közcélú,
2

1M EUR feletti nem nagyprojekt

max. társfinanszírozási arány
nettó bevételt nem termelő

3

1M EUR alatti

közcélú

max. társfinanszírozási arány

4

-

állami támogatás

működési eredményt figyelembe vevő

5

-

állami támogatás

működési eredményt figyelembe nem
vevő

A rendelkezésre álló információk alapján a Vérmező fejlesztését a 2. típusba soroljuk (a fenti táblázatban
vastagon és kék betűszínnel jelölve), mivel a beruházási költsége 1 millió euró és 50 millió euró közé esik, az
alkalmazandó támogatási szabály szerint pedig közcélú, nettó bevételt nem termelő projekt. Ennek megfelelően
a továbbiakban a 2. típusú projektekre vonatkozó (szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott)
költség-haszon elemzés dokumentum sablont követjük.
A pénzügyi költség-haszon elemzésben az alábbi általános feltételezésekkel élünk, melyek alapvetően
meghatározzák az elemzés módszertanát.
Különbözeti módszer
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Az elemzés során a különbözeti módszert alkalmazzuk. E szerint a pénzügyi elemzés a fejlesztés hatására
létrejövő változásokra épít. Meghatározzuk a projekt elmaradása esetén várható pénzáramokat (projekt nélküli
állapot), illetve a projekt megvalósulásával várható bevételeket és kiadásokat. A projekt megvalósulása melletti
és a projekt nélküli állapot pénzáramainak különbözete adja az elemzés alapját.
Reálértéken történő tervezés

Az elemzést változatlan áron, azaz a 2021. év árszínvonalán végeztük el.
Vizsgált időtáv

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során vizsgált időtáv, amelyben a pénzáramokat és egyéb hatásokat, végső
soron a projekt megtérülését vizsgáljuk, a Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez
című dokumentumban szereplő ajánlás szerint 15 év, beleértve a beruházási időszakot is (a pályázat
benyújtásától).
A pénzügyi diszkontráta meghatározása

Mivel a pénzügyi elemzésben is reálárakon számolunk, reál diszkontrátát kell alkalmazni a projekt nettó
jelenértékének meghatározásakor. Reáláron történő tervezés esetében a Bizottság 480/2014/EU
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) (17) bekezdése szerint a javasolt pénzügyi diszkontráta
4%, ezért ezt az értéket alkalmaztuk.
ÁFA

A projektgazda a beruházási költségek esetében nem jogosult az áfa levonására, ezért elszámolható az áfát is
tartalmazó bruttó költség (bruttó finanszírozás).

Az üzemeltető a projekthez kapcsolódó gazdasági jellegű üzemeltetési tevékenységével összefüggésben jogosult
az áfa levonására, ezért a működési költségeket és a bevételeket nettó összegben vettük figyelembe.

6.2. Költségek elemzése
6.2.1.

Beruházási

költségek

A projekt nélküli esetben a meglévő állapot megóvása, karbantartása valósul meg, tervezett fejlesztésekről nem
áll rendelkezésre információ.
A projekt megvalósulása esetére három lehetséges forgatókönyvet dolgoztunk ki, amelyek a rendelkezésre álló
fejlesztései forrás és a projektgazda szándékától függően valósíthatók meg. Az egyes projektváltozatok főbb
műszaki tartalmát a következőkben ismertetjük.
Alapcsomag: magas prioritású projektelemek

Ez a projektjavaslat a magas használati értékű, jelentős lakossági támogatottságot élvező projektelemeket
tartalmazza az alábbiak szerint:
•

Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása

•

Berendezési tárgyak megújítása

•

Parki faállomány megújítása (ápolása, invazív fajok eltávolítása)

•

Természetközeli kialakítású tó

•

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése
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•

Játszótér felújítása (szitakötő)

•

Vagon környezetének rendezése vízmedencével

•

Futókör létesítése

Ez a projektjavaslat valósítható meg a legrövidebb idő alatt és a legkisebb összegű forrás bevonásával.
Bővített csomag: magas és közepes prioritású projektelemek

A Bővített csomag tartalmazza az összes, az Alapcsomagban szereplő projektelemet, valamint az alábbi
fejlesztéseket is:
•

Tájékoztató útjelző táblák kihelyezése

•

Közvilágítás fejlesztése

•

Automata öntözőrendszer kiépítése

•

Vadvirágos rét madárbarát cserjefoltok kialakítása

•

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

•

Tiny forest - mini erdő kialakítása

•

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

•
•

Petanque pályák létesítése

•

Sakkasztalok kihelyezése

•

Agility pálya (zárt kutyafuttató) létesítése

•

Fitneszpont bővítése (új elemek)

•

Jakobinus emlékhely rendezése

A Bővített csomag Alapcsomaghoz képest hosszabb idő alatt és jelentősebb összegű forrás bevonásával
valósítható meg.
Optimista csomag: az összes tervezett projektelem

Az Optimista csomag tartalmazza az összes tervezett projektelemet, így az Alapcsomagban és a Bővített
csomagban szereplő projektelemeket, valamint az alábbi fejlesztéseket is:
•

Biztonsági kamerák telepítése

•

Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása

•

Zenepavilon létesítése

•

Live site létrehozása

•

Gördeszkapálya

•

Vendéglátóhely kialakítása

Ez a projektjavaslat az az Alapcsomaghoz és a Bővített csomaghoz jelentősebb összegű forrás bevonásával
valósítható meg.
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Az egyes projektjavaslatokhoz tartozó költségvetéseket a költség-haszon elemzés útmutatója szerinti
struktúrában állítottuk össze. A fentiekben ismertetett projektelemek esetében tervezői költségbecslést vettünk
alapul. Mivel jelenleg részletes tervek nem állnak rendelkezésre, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezési
folyamat során az egyes projektelemek beruházási költségei változhatnak.
A beruházási költségeket éves bontásban, költségkategóriák szerinti bontásban mutatjuk be. Az előzetes
egyeztetések alapján támogatási szempontból minden tervezett költség elszámolható költségnek minősül. A
projektelemek beruházási költségeit összesítve mutatjuk be, ezen felül az egyes alternatívák a következő
beruházási költségeket tartalmazzák.
Megvalósíthatósági Tanulmány Közbeszerzés költségei
Tervezés: A tervezés szakáganként a szükséges műszaki tervek (pl. engedélyezési tervezés, tenderterv, kiviteli

terv, megvalósulási terv) költségeit tartalmazza. A tervezési költségek meghatározása tervezői költségbecslés
alapján, a kamarai ajánlások, valamint a pályázati felhívásokban, a teljes projektköltség szokásos százalékos
arányának figyelembe vételével történt.
Földterület-vásárlás: a projektben nem tervezünk ilyen tevékenységet, mivel a fejlesztéshez szükséges
földterületek a Projektgazda tulajdonában vannak vagy vagyonkezelési megállapodással a projektgazda
kezelésébe kerülhet.
Terület-előkészítés: tekintettel arra, hogy részletes tervek nem állnak rendelkezésre, a terület-előkészítésre

külön nem terveztünk beruházási költséget. Ennek a tételnek a becsült költségét az egyes projektelemek becsült
beruházási költsége tartalmazza.
Eszközbeszerzés: a projektben nem tervezünk ilyen tevékenységet.
Nyilvánosság biztosítása: Az előírt kommunikációs csomagban szereplő elemek és a tervezett tájékoztatási
tevékenységek szakértői árbecslése, valamint korábbi projektek tényadatai alapján határoztuk meg a díj
mértékét.
Felügyelet a kivitelezés során: ezen a soron a beruházás lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés költségeit
terveztük. A tervezett költséget előzetes piackutatás és korábbi projektek tényadatai alapján, valamint a
pályázati felhívásokban, a teljes projektköltség szokásos százalékos arányának figyelembe vételével határoztuk
meg.
Projektmenedzsment: A tervezett költséget előzetes piackutatás és korábbi projektek tényadatai alapján,
valamint a pályázati felhívásokban, a teljes projektköltség szokásos százalékos arányának figyelembe vételével
határoztuk meg.
Soft tevékenységek: a projektben nem tervezünk ilyen tevékenységet.
Tartalék: tekintettel arra, hogy részletes tervek nem állnak rendelkezésre tartalék képzését tartottuk

indokoltnak. Szakmai egyeztetést követően a tartalék mértékét a becsült kivitelezési költség 10%-os mértékében
állapítottuk meg.
ÁFA: a projekt kapcsán a Projektgazda nem érvényesítheti az adólevonási jogát. A vissza nem igényelhető

általános forgalmi adó elszámolható költségnek minősül, és a beruházási költség részét képezi. Az áfa összegét
a jelenleg érvényes jogszabályokban előírt mértékű kulccsal terveztük.
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Az Alapcsomag, Bővített csomag és Optimista csomag tevékenységeinek teljes költségét az alábbi táblázatokban
mutatjuk be.
3. táblázat: Az Alapcsomag tevékenységeinek teljes költségei (mFt)

8

o

Teljes költség
25,992
8.664
4 332
12,996
0,000
0.000
534,857
360.017
301.039
0.000
58,978
0.000
0.000
0.000
0.000
94,340
74.340
0.000
0.000
0.000
20,000
25.000
25.000
0.000
55.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33,000
22.500
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000
17.328
2.166
4.332
10,830

o

Tevékenység
Bőkészítés
1.1 Megvalósíthatósági Tanulmánv
1.2 Közbeszerzés költségei
1.3 Műszaki tervek
2.
Földterület-vásárlás
3.
Területelőkészítés
4.
Építés
4.1 Alapinfrastruktúra
4.1.1 Gyaloqoshálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása
4.1.2 Tájékoztató, útielző táblák kihelyezése
4.1.3 Berendezési tárqvak meoúiítása
4.1.4 Közvilágítás fejlesztése
4.1.5 Biztonsági kamerák telepítése
4.1.6 Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása
4.1.7 Automata öntözőrendszer kiépítése
4.2 Zöldfelületek meqújítása
4.2.1 Parki faállomány meaúiítása íápolása, invazív faiok eltávolítása')
4.2.2 Vadvirágos rét. madárbarát cseriefoltok kialakítása
4.2.3 Évelőágy bemutatókért - Retro kert
4.2.4 Tiny forest - mini erdő kialakítása
4.2.5 Természet közel kialakítású tó
4.3 Közlekedés
4.3.1 Kerékpáros kapcsolatok feilesáése
4.3.2 Gvaloqos kapcsolatok fejlesztése
4.4 Rekreáció
4.4.1 Futókör létesítése
4.4.2 Petanque pályák létesítése
4.4.3 Sakkasztalok kihelyezése
4.4.4 Aqilitv pálya ízárt kutyafuttató) létesítése
4.4.5 Zenepavilon létesítése
4.4.6 Live site létrehozása
4.4.7 Fitneszpont bővítése íúi elemek)
4.4.8 Játszótér felújítása (szitakötő)
4.4.9 Vagon környezet érek rendezése
4.4.10 Jakobinus emlékhely rendezése
4.4.11 Gördeszkapálya
4.5 Épített környezet
4.5.1 Vendéglátóhely kialakítása
5.
Eszközbeszerzés
6.
Szolgáltatások
6.1 Nyilvánosság biztosítása
6.2 Felügyelet a kMtelezés során
6.3 Projektmenedzsment
6.4 Soft tevékenységek
7.
Tartalék
8.
Részösszeg
9.
ÁFA
9.1. visszaiqérry elhető
9.2. vissza nem igényelhető
10. Összesen
1.

53.486
631.663
170.549
0.000
170.549
802,212
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4. táblázat: A Bővített csomag tevékenységeinek teljes költségei (mFt)

Tevékenység
Előkészítés
1.1 Megvalósíthatósági Tanulmány
1.2 Közbeszerzés költségei
1.3 Műszaki tervek
2.
Földterület-vásárlás
3.
Területelőkészítés
4.
Építés
4.1 Alapinfrastruktúra
4.1.1 Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása
4.1.2 Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése
4.1.3 Berendezési táravak megújítása
4.1.4 Közvilágítás fejlesztése
4.1.5 Biztonsági kamerák telepítése
4.1.6 Vezeték nélküS internetkapcsolat biztosítása
4.1.7 Automata öntözőrendszer kiépítése
4.2 Zöldfelületek megújítása
4.2.1 Parki faállomány megújítása íápolása, invazív faiok eltávolítása}
4.2.2 Vadviráoos rét madárbarát cseriefoltok kialakítása
4.2.3 Évelőágy bemutatókert - Retro kert
4.2.4 Tiny forest - mini erdő kialakítása
4.2.5 Természetközeli kialakítású tó
4.3 Ködekedés
4.3.1 Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése
4.3.2 Gyalogos kapcsolatok fejesztése
4.4 Rekreáció
4.4.1 Futókör létesítése
4.4.2 Petanaue pályák létesítése
4.4.3 Sakkasztalok kihelyezése
4.4.4 AgHky pálya (zárt kutyafuttató) létesítése
4.4.5 Zenepavilon létesítése
4.4.6 Live site létrehozása
4.4.7 Fitneszpont bővítése (új elemek)
4.4.8 Játszótér febíjítása (szitakötő)
4.4.9 Vagon környezetének rendezése
4.4.10 Jakobinus emlékhely rendezése
4.4.11 Gördesdwpálya
4.5 Épített környezet
4.5.1 Vendéglátóhely kialakítása
5.
Eszközbeszerzés
6.
Szolgáltatások
6.1 Nyilvánosság biztosítása
6.2 Felügyelet a kivitelezés során
6.3 Projektmenedzsment
6.4 Soft tevékenységek
7.
Tartalék
8.
Részösszeg
[9.
ÁFA
9.1. visszaigényelhető
9.2. vissza nem igényelhető
10. Összesen
1.

Telies költség
44.089
14.696
7,348
22044
0.000
0.000
843.058
449.987
301.039
3,470
58.978
61.500
0.000
0.000
25.000
194,880
74,340
13.500
77,800
9 240
20.000
75.000
25.000
50 000
123,191
29,611
0 600
1.620
25.000
0.000
0 000
0,600
33,000
22500
10.260
0,000
0.000
0.000
0.000
29.392
3.674
7.348
16370
0.000
84 306
1 000.845
270.228
Q.QQQ
270,228
1 271,073
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5. táblázat: Az Optimista csomag tevékenységeinek teljes költségei (mFt)

Tevékenység
1.

Előkészítés
1.1 M eovalósithatósáoi Tanulmany
1.2 Közbeszerzés költséqei
1.3 Műszaki tervek
2.
Földterület-vásárlás
3.
Területelökészités
4.
Építés
4.1 AíaDinlrastruktúra
4.1.1 Gvaloaoshálózat meaúiítása: burkolatok, lépcsők meaúiítása
4.1.2 Táiékoztatá útjelző táblák kihelvezése
4.1.3 Berendezési tár cry ak megújítása
4.1.4 Közvilágítás fejlesztése
4.1.5 Biztonsági kamerák telepítése
4.1.6 Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása
4.1.7 Automata öntözőrendszer kiépítése
4.2 Zöldfelületek megújítása
4.2.1 Parki faállomány meaúiítása íápolása, invazív faiok eltávolítása)
4.2.2 Vadvirágos rét, madárbarát cseriefoltok kialakítása
4.2.3 Évelőáav bemutatókert - Retro kert
4.2.4 Tiny forest - mini erdő kialakítása
4.2.5 Természetközeli kialakítású tó
4.3 Közlekedés
4.3.1 Kerékpáros kapcsolatok féilesátése
4.3.2 Gyalogos kapcsolatok fejlesztése
4.4 Rekreáció
4.4.1 Futókör létesítése
4.4.2 Petangue pályák létesítése
4.4.3 Sakkasztalok kihelyezése
4.4.4 Adlitv pálya ízárt kutyafuttató) létesítése
4.4.5 Zenepavion létesítése
4.4.6 Live site létrehozása
4.4.7 Fitneszpont bővítése (új elemek)
4.4.8 Játszótér felújítása íszitakötő)
4.4.9 Vagon környezetének rendezése
4.4.10 Jakobinus erriékhely rendezése
4.4.11 Gördeszkádéivá
4.5 Épített környezet
4.5.1 Vendéglátóhely kialakítása
5.
Eszközbeszerzés
6.
Szolgáltatások
6.1 Nyilvánosság biztosítása
6.2 Felügyelet a kivitelezés során
6.3 Projektmenedzsment
6.4 Soft tevékenységek
7.
Tartalék

8.

Részösszeg

9.
ÁFA
9.1. visszaigényelhető
9.2. vissza nem igényelhető

10.

Összesen

Telies költség
64.392
21.464
10,732
32196
0.000
0,000
1 011.208
499,987
301.039
3,470
58,978
61.500
48,000
2.000
25,000
194.880
74.340
13.500
77.800
9.240
20.000
75.000
25,000
50.000
185,341
29.611
0.600
1.620
25.000
21.600
0.550
0600
33,000
22500
10260
40.000
56.000
56,000
0.000
42928
5.366
10.732
26.830
0.000
101.121
1 219,648
329.305
0.000
329.305
1 548,953
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A következő táblázatokban bemutatjuk az egyes projektjavaslatok tervezett időbeli ütemezését. Az ütemezés
összeállítása során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a projekt előkészítése, azaz a szükséges tervek,
tanulmányok elkészítése, az engedélyek megszerzése, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lefolytatása a 2022. évben megvalósul. A következő évben elkészülnek az Alapcsomagban szereplő
projektelemek. A rá következő évben pedig megvalósulnak a további (2. és 3. projektjavaslatban szereplő)
projektelemek.
6. táblázat: Az Alapcsomag teljes beruházási költségének ütemezése (mFt)
Mcanevezés

1.

Összesen

Előkészítés
1,1 Megvalósíthatósági Tanulmány
1.2 Közbeszerzés költségei
1.3 Tenderterv
2. Földterület-vásárlás
3. Területelökészités
4. Építés
4.1 Alaoinfrastruktúra
4.1.1 Gvaloaoshálózat meaúiítása: burkolatok, léocsők meaúiítása
4.1.2 Tájékoztató, útielző táblák kihelvezése
4.1.3 Berendezési táravak meaúiítása
4.1.4 Közvilácítás fejlesztése
4.1 5 Bztonsáai kamerák telepítése
4.1.6 Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása
4.1.7 Automata öntözőrendszer kiépítése
4.2 Zöldfelületek meaúiítása
4.2.1 Parki faállománv meaúiítása (ápolása invazív faiok eltávolítása)
4.2.2 Vadviráoos rét madárbarát cseriefoltok kialakítása
4.2.3 Évelőáav bemutatókert - Retro kert
4.2.4 Tiny forest - mini erdő kialakítása
4.2.5 Természetközeli kialakítású tó
4.3 Közlekedés
4.3.1 Kerékoáros kapcsolatok fejlesztése
4.3.2 Gvaioaos kapcsolatok fejlesztése
4.4 Rekreáció
4.4.1 Futókör létesítése
4.4.2 Petanaue pályák létesítése
4.4.3 Sakkasztalok kihelvezése
4.4.4 Aoilitv oálva (zárt kutvafuttató) létesítése
4.4.5 Zenepavilon létesítése
4.4.6 Live site létrehozása
4.4.7 Fitneszpont bővítése (úi elemek)
4.4.8 Játszótér felúiftása (szitakötő)
4.4.9 Vaaon kömvezetének rendezése
4.4.10 Jakobinus emiékhelv rendezése
4.4.11 Gördeszkao álva
4.5 Épített körnvezet
4.5.1 Vendéglátóhely kialakítása
5. Eszköjpes^erzés
6. Szolgáltatások
6.1 Nvilvánossáa biztosítása
6.2 Felügyelet a kivitelezés során
6.3 Projektmenedzsment
6.4 Soft tevékenységek
7. Tartalék

25 992
8 664
4.332
12 996
0000
0 000
534,857
360.017
301 039
0 000
58,978
0000
0 000
0 000

8.

Részösszeg

2022

2023

55.500
0 000
0 000
0 000
0000

0 000
0000

0.000

0.000

0 000
0,000
33 000
22 500
0 000
0 000
0 000
0 000
0000
17.328
2 166
4 332
10 830
0 000
53 486

0 000

0 000
5.415
0 000
0 000

0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
534.857
360 017
301 039
0 000
58 978
0 000
0 000
0 000
0 000
94 340
74 340
0 000
0 000
0 000
20 000
25 000
25.000
0 000
55 500
__0 000
0 000
0,000
0 000
0,000
0 000
0 000
33 000
22 500
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
11.913
2 166
4.332
5415
0 000
53 486

0.000

94,340
74.340
0 000
0 000
0 000
20 000
25.000
25.000
0.000

25.992
8.664
4.332
12 996
0 000
0 000
0 000
0.000

0.000
0 000
0 000
0.000
0 000
0 000
0 000
0.000
0.000

0.000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000
0.000
0 000
0.000

0.000

0 000
0.000

0 000
0 000
0 000
0.000
0.000

5.415
0.000

631.663

31,407

600,266

9
ÁFA
9.1. vissza iaénvelhető
9.2. vissza nem iaénvelhető

170.5491
170 549
0000

8.480
8 480
0 000

162.069
162.069
0 000

10.

802,212

39,887

762,326

Összesen
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7. táblázat: A Bővített csomag teljes beruházási költségének ütemezése (mFt)
M«gnev«z«s

1.

Előkészítés
11 Mewalósíthatósáai Tanulmány
1.2 Közbeszerzés költségei
1.3 Tenderterv
2. Földterület-vásárlás
3. Területelökészités
4. Építés
4.1 Alarinfrastruktűra
4.1.1 Gvaloaoshálózat meaúiítása: burkolatok léocsők meoúiitása
4.1.2 Tájékoztató, útielző táblák kihe^ezése
4.1.3 Berendezési tártvak meqüiítása
4.1.4 Közvilágítás fejlesztése
4.1.5 Biztonsáoi kamerák telepítése
4.1.6 Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása
4.1.7 Automata öntözőrendszer kiéoítése
4.2 Zöldfelületek megújítása
4.2.1 Parki faállománv meaúiítása fáoolása. invazív faiok eltávolításai
4.2.2 Vadviráoos rét. madárbarát cseriefoltok kialakítása
4 2 SÉveiőáov bemutatókert - Retro kert
4.2.4 Tinv forest - mini erdő kialakítása
4.2.5 Természetközeli kialakítású tó
4.3 Közlekedés
4.3.1 Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése
4 3 2Gvalooos kapcsolatokfgjlssztéSS,
4.4 Rekreáció
4.4.1 Futókör létesítése
4.4.2 Petanaue oávák létesítése
4.4.3 Sakkasztalok kihelvezése
4.4.4 Adlitv oálva izárt kutvafuttatól létesítése
4.4.5 Zenepavilon létesítése
4.4.6 Live site létrehozása
4.4.7 Fitneszoont bővítése íúi elemek)
4.4.8 Játszótér felúiítása (szitakötő]
4.4.9 Vaaon kömvezetének rendezése
4.4.10 Jakobinus emiékhelv rendezése
4.4.11 Gördeszkaoálva
4.5 Éatett körnvezet
4.5.1 Vendédátóhely kialakítása
5. Eszközbeszerzés
6. Szolgáltatások
6.1 KVHvánossáű biztosítása
6.2 Felüavelet a kivitelezés során
6.3 Projektmenedzsment
6.4 Soft tevékewséoek
7. Tartalék
8.

Részösszeg

9. ÁFA
9.1. visszaiaérrvelhető
9.2. vissza nem Iaénvelhető
10.

Összesen

Összesen

2022

2023

2024

44.089
14.696
7,348
22.044
0.000

44.089
14 696
7,348
22.044

0 000
0.000
0.000

0.000
0.000
0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

OOOO

843 058
449.987
301 039
3.470
58.978
61.500
0 000
0 000
25,000
194 880
74.340
13.500
77.800
9.240
20.000
75.000
25.000
50 000
123 191
29.611
0.600
1.620
25.000

0.000

0000
0.000
534 857
360.017
301 039

0,000
0.000
308 201
89.970

0.000

3,470
0.000
61.500

0.000
0.000

0 600
33000
22.500
10 260
0.000
OOOO
0000
OOOO
29.392
3,674
7.348
18.370
0.000

84.306
1 000.845

270.228
270.228
0.000
1 271,073

0.000
0.000

0 000
OOOO
0 000
OOOO
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

__0,000
0.000
0.000
0000

0000
0.000
0.000
0.000
0.000

0 000
0.000
0,000
0 000
0.000
0.000
0,000
0 000
0,000
0000

0.000
6.123
0.000
0000
6.123
0000
0.000
60.212

13.557
13.557
0.000
63,769

58 978
0 000
0000
0000
0.000
94 340
74 340
0000
0 000
0.000
20 000
25 000
25 000
0 000
55 500
0.000

0.000
0 000
0 000
0 000
0,000
0 000
33.000
22 500
0.000

0.000

0.000
0.000

25.000
100 540
0.000
13.500
77.800
9.240
0000

50.000
0.000

50 000
67.691
29.611
0600
1.620
25.000
0.000
0 000
0 600
0000
0.000

0.000
0.000
0.000
11 635
1 837
3 674
6.123
0,000
53 486

10260
0.000
0,000
0.000
0.000
11.635
1837
3.674
6.123
0 000
30.820

699.977

360.656

161.994
161.994

94.677
94 677

0.000
761,971

0.000
445,332

0.000

107

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT

8. táblázat: Az Optimista csomag teljes beruházási költségének ütemezése (mFt)
Megn«veztc

1.

Összesen

2022

2023

2024

Előkészítés
1.1 Meo/alósíthatósáai T anulmánv
1.2 Kézbeszerzés költségei
1.3 Tenderterv
2. Földterület-vásárlás
3. Területelőkészítés
4. Építés
4.1 Alaoinfrastruktúra
4.1.1 Gvaloaoshálózat meaúiítása: burkolatok, léocsők meoúiitása
4.1.2 Táiékoztató útielző táblák kihelvezése
4.1.3 Berendezési táravak meaúiítása
4.1.4 Közviláaitás feilesztése
4.1.5 Biztonsáoi kamerák telepítése
4.1.6 Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása
4.1.7 Automata öntözőrendszer kiépítése
4.2 Zöldfelületek meaúiítása
4.2.1 Parki faállománv meaúiítása íáoolása invazív faiok eltávolítása)
4.2.2 Vadviráoos rét. madárbarát cseriefoltok kialakítása
4.2.3 Évelőáav bemutatókert - Retro kert
4.2.4 Tinv forest - mini erdő kialakítása
4.2.5 Természetközeli kialakítású tó
4.3 Közlekedés
4.3.1 Kerékoáros kapcsolatok feilesztése
4.3.2 Gvaioaos kapcsolatok feilesztése
4.4 Rekreáció
4.4.1 Futókör létesítése
4.4.2 Petanaue oátyék létesítése
4.4.3 Sakkasztalok kihelvezése
4.4.4 Aailítv oálva (zárt kutvafuttató) létesítése
4.4.5 Zenepavilon létesítése
4.4.6 Live site létrehozása
4.4.7 Fitneszoont bővítése íúi elemek)
4.4.8 Játszótér felúiftása (szitakötő)
4.4.9 Vaaon kömvezetének rendezése
4.4.10 Jakobinus emlékheV rendezése
4.4.11 Gőrdeszkapálya
4.5 Éoített környezet
4.5.1 Vendéalátőhetv kialakítása
5. Eszközbeszerzés
6. Szoláltatások
6.1 Nvilvánossáa biztosítása
6.2 Felüavelet a kivitelezés során
6.3 Proiektmenedzsment
6.4 Soft tevékenvsóaek
7. Tartalék

64 392
21.464
10 732
32 196
0 000
0 000
1 011 208
499 987
301.039
3470
58 978
61 500
48 000
2.000
25,000,
194 880
74 340
13 500
77 800
9 240
20 000
75.000
25.000
50 000
185 341
29 611
0,600
1 620
25 000
21.600
0 550
0 600
33.000
22.500
10,260
40 000
56 000
56.000

64 392
21 464
10.732
32 196
0.000
0000
0 000
0 000
0 000
0 000
0 000

0 000

0.000

0.000

0 000
0 000
0.000

42,928
5,366
10.732
26 830
0 000
101 121

8.943

16.992
2 683
5 366
8 943

16 992
2 683
5 366
8 943

8.

Részösszeg

9. AFA
9.1. visszaiaénvelhető
9.2. vissza nem iaénvelhető
10.

Összesen

0.000

0 000
0.000

0.000
0000
0.000I
0 000
0000

0 000

o.oool

0.000

0 000

0 000
0 000
0.000

0.000
0 000
0 000
590 857
360.017
301.039
0 000
58 978
0 000
0 000
0.000
0 000
94 340
74 340
0 000
0 000
0 000
20 000
25 000
25.000

0.000

0 000

0 000
0 000

55 500
0 000

0 000

0,000

0 000

0000

0 000
0 000

0 000

0,000

0 000
0 000
0.000
0.000

0 000
0.000

0 000
0 000
0000

0000
8 943

0 000

0 000
33.000
22.500
0 000
0 000
56 000
56 000

0 000
0 000
0 000
0 000
0,000
0,000
420 351
139 970
0.000

3470
0000

61 500
48 000
2000
25.000
100 540
0 000
13 500
77 800
9240
0,000
50 000
0 000
50 000
129 841
29 611
0 600
1 620
25 000
21 600
0 550
0 600
0 000
0.000

10 260
40 000

0.000

OOOO

0.000

0 000

59 086

42 035

1 219.648

73,335

666,935

479.378

329.305
329 305

19 800
19.800

129.432
129 432

0.000
1 648,953

0.000
93,135

180.072
180 072
0 000
847,008

0 000
608,810

6.2.2. PÓTLÁSI KÖLTSÉGEK
A projektben tervezett fejlesztések hasznos élettartalma hosszabb, mint a referencia időszak, ezért pótlással
nem számoltunk. A működtetés során felmerülő felújítási és esetleges pótlási költségeket a karbantartási
költségek soron terveztük.

6.2.3. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésének módszertana

A megvalósult fejlesztésekhez kötődő üzemeltetési és karbantartási költségeket részben a korábbi hasonló
üzemeltetési feladatok tapasztalati számai alapján, részben beépülő teljesítmények és megépülő felületek
nagysága alapján becsültük.
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Az üzemeltetési és karbantartási költségek számításakor használt input adatok
Projekt nélküli eset
A működési költségeket a különbözeti módszer szerint bemutatjuk mind a projekt nélküli, mind pedig a projektes
változatra is, ezután pedig a két változat különbözete alapján folytatjuk az elemzést. A működési költségeket a
beruházás megindításától vesszük figyelembe, 15 éves referencia időszakra. A működési költségeket tervezői
költségbecslés alapján számoltuk.
Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésének kiindulópontját az Üzemeltető jelenlegi költségei
jelentették, ezek alapján határoztuk meg a projekt nélküli és a projektes eset várható jövőbeli költségeit. A
jövőbeli értékek meghatározása során évi 1%-os reál árnövekedéssel kalkuláltunk.
9. táblázat: Projekt nélküli eset éves üzemeltetési és karbantartási költségei

Megnevezés

1. Állandó üzemeltetési költséaek
Villamos energia
Vfz- és csatornadíj
Közvilágítás
2. Állandó karbantartási költségek
Talajélőkészltés, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, ovomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállítás
Burkolat felújítás, berendezési táravak karbantartása, javítása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. Állandó költség összesen (1+2)
4. Változó költség összesen
5. Mindösszesen (3+4)

Éves
üzemeltetési és
karbantartási
költségek
Ft/év
2 812 897 Ft
1 320 924 Ft
991 973 Ft
500 000 Ft
81 407 186 Ft
1 766 850 Ft
1 565 250 Ft
2 015 195 Ft
2 730 190 Ft
38 796 151 Ft
18 501 440 Ft
13 891 110 Ft
2 141 000 Ft
84 220 083 Ft
0 Ft
84 220 083 Ft

10. táblázat: Projekt nélküli eset üzemeltetési és karbantartási költségei a teljes időszakban (MFt)
Megnevezés
1. Üzemeltetési kűtlségek
VMamcts eneroia
Viz- és csatomadii
Közvláaitás
2. Karbantartási költségek
Talaialökészitfe. Ultetes
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, cvcmirtés
Kapálás, sjomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállítás
Burkolat felúiítás. berendezési taravak karbantartása iaviiása
Takarítás, fertőtlenítés, száiitás
Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

^

FPV
18.429
15.951
11,986
6,042
96L887T
21.349
18.913
24,350
32,990
468.784
223.558
167850
25 870
1 001.331

2022
2.869
1.347
1.012
0,510
83.043''
1.802
1.597
__ 2.056
2,785
39.576
18.873
14.170
2.184
85.913

2023
2 898
1.361
1.022
0,515
83.874
1.820
1.613
2.076
2.813
39.972
19 062
14.312
2.206
86.772

2024
2.927
1 375
1.032
0,520
84,713
1.839
1.629
2 097
2.841
40,371
19.253
14.455
2.228
87.640
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Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Vilamos enerqia
Viz- és csatornadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talajélőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gvomirtás
Kapálás, yyomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés gallyazás, fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás berendezési támvak karbantartása iavltása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsqátat. egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

—
2026
2025
2,956
2.986
1,388
1.402
1.043
1 053
0 526
0,531
85,550r
86.415 r
1.857
1.876
1.662
1,645
2,118
2,139
2,869
2,898
40 775
41,183
19 445
19.640
14 600
14.746
2 250
2,273
88,516
89,401

Megnevezés
1. Üzemeletési költségek
Vitamos energia
Víz- és csatomadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talajé lőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, gvomiálés. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, száflitás
Burkolat felúiítás. berendezési tárgyak karbantartása, iavltása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsgalal egyéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+2)

2029
3,076
1.445
1.085
0,547
89,034
1,932
1 712
2,204
2,986
42,431
20,235
15.193
2 342
92,110

2030
:
3.107
1,459
1.096
0,552
69,924
1 952
1.729
2.226
3,016
42.855
20,437
15,344
__ 2,365
93,031

2031
__ 3,138
1.474
1.107
0.558
90 823
1.971
1 746
2,248
3,046
43 284
20.641
15,498
2J89
93.962

2032
3.170'
1.488
1.118
0.563
91 732
1 991
1.764
2.271
3,076
43.716
20.848i
15,653
2.413.
94.901

Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Vilamos eneroia
Víz- és csatornadíj
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talaíelőkészítés. ültetés
Önlözés
Permetezés, kártevőirtás gyomirtás
Kapálás, qyomlálás tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallvazss. fakivágás, szállítás
Burkolat felúiítás berendezési tárgyak karbantartása javítása
Takarítás, fertőtlenítés szállítás
Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+2)

2033
3201
1,503
1.129
0,569
92.649'
2.011
1781
2,293
3.107
44.154
21,056
15,809
2,437
95,850

2034
3233
1,518
1.140
0,575
93.575
2.031
1.799
2.316
3.138
44.595
21.267
15.967
2.461
96,809

2035
3 266
1 534
1.152
0.580
94,511
2.051
1.817
2 340
3.170]

2036
3,298
1549
1.163
0,586
95,456
2 072
1.835
2,363
3,201
45.492
21.694
16.288
2.510
98.755

2027
3 016
1.416
1 064
0 536
87,280
1.894
1,678
2,161
2,927
41 595
19 836
14,893
2 295
90.295

45.041
21 480
16,127
2.486
97.777

2028
3 046
1 430
1,074
0,541
88,152
1,913
1.695
2J82
2.956
42,011
20,034
15 042
2,318
91.198

Projektes eset - Alapcsomag
Az alábbiakban bemutatjuk az Alapcsomag éves üzemeltetési és karbantartási költségeit, majd ugyanezeket a
költségeket a teljes időszakra vonatkozóan, és végül a projektes és a projekt nélküli állapot különbözetét szintén
a teljes időszakra vonatkozóan.
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11. táblázat: Az Alapcsomag éves üzemeltetési és karbantartási költségei

Éves
üzemeltetési és
karbantartási
költségek
Ft/év

Megnevezés

1. Állandó üzemeltetési költséqek
Villamos enerqia
Vfz- és csatornadíj
Közviláaitás
2. Állandó karbantartási költséqek
Talaíelőkészítés. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kapálás, gyomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás. berendezési tárgyak karbantartása, javítása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsqálat. egyéb mérnöki feladatok

4 361 697 Ft
1 320 924 Ft
2 540 773 Ft
500 000 Ft
83 827 580 Ft
1 766 850 Ft
1 565 250 Ft
2 015 195 Ft
2 730 190 Ft
38 993 820 Ft
19 064 230 Ft
15 551 045 Ft
2 141 000 Ft

3. Állandó költség összesen fi+2)
4. Változó költség összesen
5. Mindösszesen (3+4)

88189 277 Ft
0 Ft
88189 277 Ft

12.

táblázat: Az Alapcsomag üzemeltetési és karbantartási költségei a teljes időszakban (MFt)

......... _
. .Megnevezés
1. Üzemeltetési költsenek
Vilamos eneroia
Víz- és csatornadíj
Közvláaitás
2. Karbantartási költsenek
Talaíelőkészítés. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, gyomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás. berendezési táravak karbantartása, iaviiása
Takarítás, fertőtlenítés, száiitás
Favizsoálal. egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1. Üzemeltetési költséqek
Vilamos enerqia
Víz- és csatornadii
Közvilágítás
2. Karbantartási köllséoek
Talare lő készítés, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kapálás, ovomlálás. táoarrvag utánpótlás
Kaszálás, metszés oallvajás, fakh/áGás. szállítás
Birkolat felúiitás. berendezési támvak karbantartása iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsoálat. ea .'éb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

FPV
25.462
15.961
27,706
6,042
991,797*'
21349
18.913
24,350
32,990.
470.790,
229.270:
184,698
25.870
1 040.541
2025
4.584
1,388
2,670
0,526
88,104r
1.857
1,645
2,118
2.869
40.983
20.037
16,344
Í250.
92.688

2022
2.869
1.347
1012
0.510
83,043r
1,802
1.597
.2,056
2,785
39.576
18.873
14.170
2.184
85.913

4.630
1.402
2.697
0,531
88,985
1.876
1.662
2.139
2,898
41.393
20.237
16.508
2,273
93.615

2023
2.898
1.361
1.022
0.515
83,874
1.820
1.613,
2.076
2,813
39,972
19.062
14.312
2.206
86.772
2027
4.676
1.416
2.724
0.536
89,875
1,894
1.678
2,161
2J27
41 807
20.439
16.673
2 295
94.551

2024
4.539
1 375
2.644
0.520
87 231
1.839
1 629
ZSS7
2341
40.577

19.838
16,182
2.228
91.770
2028
4.723
1.430
2,751
0,541
90,773
1,913
1.695
2.182
2,956
42.225
20.644
16.840
2.318
96,496

111

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT
Megnevezés
1. Üzemetetési költségek
Vilamos energia
Víz- és csatomadij
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
TalaiekSkészités, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gvomirtás
Kapálás, gyomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, melszés. aallvazás. fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás, berendezési táravak karbantartása, javítása
Takarítás, fertőtlenítés szállítás
Favizsgálat egyéb mérnöki feladatok
3. összesen [1+2)

2029
4 770
1.445
2.779
OJ547
91,68V
1.932
1.712
2,204
2,986
42.647
20 850
17,008
2.342
96.461

2030
4.818
1.459
2 807
0.552
92.598
1.952
1.729
2.226
3,016
43.073
21 059
17.178
2,365
97,416

2031
4,866
1,474
2.835
0558
93 524
1971
1.746
2,248
3,046
43.504
21269
17 350
2 389
98.390

2032
4,915
1.488
2 863
0 563
94,459
1991
1 764
2,271
3,076
43.939
21 482
17,523
2,413
99.374

Megnevezés
1. Üzemeletési költségek
Villamos energia
Viz- és csatomadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gvomirtás
Kapálás, gyomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, száliílás
Burkolat felúiilás. berendezési táravak karbantartása, iaviiása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsoálal. eovéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+2)

2033
4 964
1.503
2.892
0,569
95,404r

2034
5014
1.518
2.921
0.575
96,358
2.031
1.799
2,316
3.138
44.822
21,914
17,876
2,461
101.371

2035
5.064
1.534
2 950
0,580
97,321
2,051
1.817
2,340
3.170
45 271
22 133
18.054
2 486
102.386

2036
5,114
1549
2.979
0,586
98,294
2.072
1 835
2,363
3,201
45.723
22354
18,235
2,510
103.409

2.011
1.781
2,293
_______ 3.107
44.379
21697
17.699
2.437
100,368

13. táblázat: Az Alapcsomag üzemeltetési és karbantartási költségeinek különbözete a teljes időszakban (MFt)
Megnevezés
1, Üzemeltetési költségek
Villamos eneroia
Víz- és csatornadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gvomirtás
Kapálás, gyomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakivágás, szállitás
Burkolat felúiítás berendezési táravak karbantartása iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, száiitás
Favizsoálat. eovéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+2)
Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Vilamos energia
Víz- és csatornadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Taiaieiökészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
„Kapálás, .gypmlájás, tápanyag.ulánpóilás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás. berendezési táravak karbantartása javítása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsaálat. eovéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+21

FPV
7.033
0.000
15.720
0.000
23810r
0.000
0 000
0.000
0.000
2.006
5.712
16.848
0.000
39.210
2025
1.628
0.000
1.628
0.000
2.544
0.000
0.000
0,000
0j>00
0.208
0 591
__ 1,745
0.000
4,172

2022
0,000
0 000
0 000
0,000

o.ooofl

0.000
0.000
0.000
0,000
0 000
0000
0.000
0.000
0.000
2026
1.644
0000
1.644
0.000
2,569
0.000
0000
0.000
0,000
0.210
0.5971
1 762
0,000
4,213

2023
0.000
0.000
0000
0000
0000
0 000
OOOO
0.000
0 000
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
2027
1 661
0,000
1 661
0 000
2.595
0.000
0 000
0,000
Ó.ÖÖ0
0.212
0.603
1,780
0.000
4,256

2024
16121
0.000
1 612
0000
2,519
0.000
0.000
0000
0000
0.206
0586
1.727
0 000
4,130
2028
1,677
0,000
1 677
0,000
2,621
0.000
0.000
0,000
0.000
0.214
0.609
1.797
0,000
4.298
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Megnevezés
1. Üzemeletési költségek
VHamos eneroia
Viz- és csatomadij
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, ovomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. (akiváqá*, szállitás
Burkolat felúiítás. berendezési táravak karbantartása, iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsoálat. eovéb mérnöki feladatok
3. összesen 11+2]
Megnevezés
1. Üzemeletési költségek
Villamos energia
Víz- és csatomadij
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kapálás, ovomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. (akivéaás. száliílás
Burkolat felúiítás. berendezési táravak karbantartása, iavitása
Takarítás, feiiőttenftán, száJUjás
_
__
Favizsqálat. egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

2029
1.694Í

___ .
_

2030
1,711

2031
1.728
0 000
1.728
0,000
2.700
0000

2032
1.745
0,000
1.745

0,000
1.694
0,000
2.647[~

0.000

0,000

Ö.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.0001
0.000

0,000
0.216
0.616
1.815
0,000
4.341

0,000
0.218
0.622
1.834
0.000
4.384

0,000
0.221
0.628
1,852
0.000
4.428

0,000
0.223
0 634
1,870
0.000
4.473

2035
2034
1.780
1,798
0.000
0,000
1.780
1.798
0,000
0,000
2,782
2,810
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
0,000
0.000
0.000
0.227
0.229
0.647
0653
1.908 _______ 1.927
0,000
0.000
4,562
4.608

203S
1.816
0,000
1.816
0,000
2,838
0.000
0.000
0,000
0.000
0.232
0.660
1.946
0,000
4.654

2033
1,763
0,000
1.763
0,000
2,755’'
0.000
0,000
0,000
0.000
0.225
0,641
1.889
_
0.0001
4.517

1.711
0,000
2.674

o.ooo!
2,727
0,000

Projektes eset - Bővített csomag

Az alábbiakban bemutatjuk a Bővített csomag éves üzemeltetési és karbantartási költségeit, majd ugyanezeket
a költségeket a teljes időszakra vonatkozóan, és végül a projektes és a projekt nélküli állapot különbözetét
szintén a teljes időszakra vonatkozóan.
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14. táblázat: A Bővített csomag éves üzemeltetési és karbantartási költségei

Éves
üzemeltetési
és
karbantartási
költségek
Ft/év

Megnevezés

1. Állandó üzemeltetési költséaek
Villamos eneroia
Víz- és csatornadíj
Közviláaitás
2. Állandó karbantartási költséaek
Talaielőkészités, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kapálás, ovomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakiváaás. szállítás
Burkolat felúiítás. berendezési tárovak karbantartása, iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsqálat. egyéb mérnöki feladatok

4 561 697 Ft
1 320 924 R
2 540 773 Ft
700 000 Ft
95 054 691 R
1 766 850 R
1 565 250 Ft
2 015 195 R
12 119 110 R
39 185 820 R
19 346 106 Ft
16 915 360 Ft
2 141 000 R

3. Állandó költség összesen (1+2)
4. Változó költség összesen
5. Mindösszesen (3+4)

99 616 388 Ft
0 Ft
99 616 388 Ft

15.

táblázat: A Bővített csomag üzemeltetési és karbantartási költségei a teljes időszakban (MFt)

Megnevezés
1. Üzemeltetési költséqek
Villamos energia
Viz- és csatornadíj
Közvilágítás
2. Karbantartási költséqek
Talaielőkészités. altetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kapálás, ovomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállítás
Burkolat felújítás, berendezési tárgyak karbantartása, javítása
Takarítás fertőtlenítés, szállítás
Favizsqálat eovéb mérnöki feladatok
3. összesen [1+2)
Megnevezés
1. Üzemettetesi költségek
Villamos eneroia
Viz- és csatornadíj
Közvilágítás
2. Karbantartási költségek
Talaielőkészités, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, gyomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás, fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás. berendezési tárovak karbantartása, javítása
Takarítás, fertőtlenítés, száiitás
Favizsaálat. eovéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+2)

r

FPV
24 526
15.840
26.041
7.823
1081,184
21.188
18770
24,166
118.493
468.800
229,583
194.203
25,675
1 129,819
2025
4,794
1 388
2,670
0,736
99.903
1.857
1.645
2,118
12,737
41,185
20.333
17.778
2.250
104.698

2022
2,869
1,347
1,012
0510
83 043
1.802
1.597
2,056
2.785
39,576
18,873
14 170
2 1841
86 913
2026
4.842
1.402
2,697
0,743
100,902 r
1.876
1.662
2.139
12,865
41.597
20.536
17,956
2.273
105.745

2023
2.898
1.361
1,022
0.515
83,874
1.820
1.613
2.076
2,813
39,972
19.062
14.312
2,206
86,772
2027
4,891
1.416
2,724
0,750
101.911 r
1.894
1.6781
2161
12 993
42,013
__ 20,742
18.136
2.295
106.802

2024
2 927
1,375
1,032
0,520
84.713
1 839
1629
2,097
2.841
40,371
19,253
14,455
2,228
87.640
2028
4.940
1.430
2.751
0,758
102,931
1.913
1.695
__ 2,182
13,123
42,433
20.949
18.317
2.318
107.870
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Megnevezés
1. Üzemeltetési kött&éqek
Viöarnos enercia
Víz- és csatomadii
Közvilág itás
2. Karbantartási költségek
Taiaieiökészités, ültetés
Önlözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kar itlás. momlálás. tá
a után , ,ilés
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállitás
Burkolat felúiítás. berendezési tái üvak karbantartása, iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, száiitás
Favizsgálat, eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2]

2029
4.989
1 445
2.779
0.766
103.960
1.932
1.712
2,204
13.254
42.857
21,159
18.500
2.342
108.949

2030
5039
1 459
2 807
J0.773
105,000
1.952
1.729
2,226
13,387
43.286
21.370
18.685
2.365
110.038

2031
5.089
1 474
2,835
0.781
106,050
1.971
1.746
2,248
13,521
43,718
21.584
18.872
2.389
111.139

2032

Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Villa < energia
Viz- és csatomadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költséaek
Tatetelőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, cvorriálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakiváaás. szállitás
Burkolat felúiitás. berendezési tárgyak karbantartása iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsqálat. egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

2033
5.192
1.503
2.892
0,797
108.181
2.011
1.781
2.293
13,793
44,597
22.018
19.251
2 437
113.373

2034
5.244
1.518
2.921
0.805
109,263
2.031
1.799
2,316
13.931
45,043
22.238
19,444
2.461
114.506

2035
5.296
1.534
2,950
.0,813
110,356
2.051
1.817
2.340
14.070
45,494
22,460
19.638
2.486
115.652

2036
5.349
1.549
2,979
0,821
111,459
2,072
1 835
2.363
14,211
45,948
22.685
19J335
2.510
116.808

16.

1.488
2,863
0,789
107.H0!
1,991
1.764
2,271
13,656
44,156
21.800
19,061
2.413
112.250

táblázat: A Bővített csomag üzemeltetési és karbantartási költségeinek különbözete a teljes időszakban (MFt)

Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Villamos energia
Víz- és csatornadíj
Közvilácítás
2. Karbantartási költséaek
Talaielőkószités. ültelés
Önlözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kacólás. gyomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, száiitás
Burkolat felúiitás. berendezési táravak karbantartása, favítása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsoálat eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1. Üzemeltetési költséaek
Villamos eneroia
Vfz- és csatomadij
Közviláaitás
2. Karbantartási költségek
Tataié Kikészítés, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás gyomirtás
Kapájás, gyomlálás, tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés. Gallyazás, fakiváaás. szállítás
Burkolat felújítás, berendezési tárovak karbantartása. Iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, szálltás
Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. összesen {1+2}

FPV
6.097
-0,121
14,055
1.781
113,297
-0.161
-0.143,
-0,184
85 503
0,016
6,025
26 353
-0,196
128,488
2025
1.838
0.000
1,628
0,210
14,344r
0.000
0.000
0,000
9,868
0,410
0.888
3.179
0.000
16.182

2022
0.000
0.000
0,000
0.000
0,000
0.000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
2026
1,856
0.000
1.644
0,212
14,487
0.000.
O.OOOi
0,000
9,967
0,414
0,897
3,210
0.000
16.343

2023
0,000
0.0001
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000

2024
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0 000
0.000
0,000
0.000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000

2027
2028
1,875
1.894
0.000
0.000
1,661
JJ77
0,214 ,....... 0,217
14.778
14.632 ’
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
10,066
10,167
0,418
0,422
0.906,
0,915
3,275
3.242,
0.000
0.000
16.607
16.672
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Meqnevezés
1. Üzemeltetési költséoek
Villamos eneroia
Víz- és csatomadij
Közviláaitás
2. Karbantartási költséaek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, avomirtás
Kacálás. ovomlálás. tácarrvaa utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakiváaás. szállitás
Burkolat felúiitás. berendezési táravak karbantartása, iavitása
Takarítás, fertőtlenítés száiitás
Favizsaálat. eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+21

2029
1,913
0 000
1.694
0,219
14J26

16.839

1,711
0,221
15,075
0 000
0 000
0.000
10,371
0,430
0.933
3.341
0,000
17,007

Megnevezés
1. Üzemeletési költséaek
Villamos eneroia
Viz- és csatomadii
. Közviláaitás
2. Karbantartási költségek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőrtás. avomirtás
Kaoálás. ovomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakiváaás. szállitás
Burkolat felúiitás. berendezési tárovak karbarkartása ia vitása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsaálat. eovéb mérnöki feladatok
3. összesen j 1+2)

2033
1,990
0.000
1,763
0,228
15,532
0,000
0,000
0,000
10.685
0,443
0.961
3,442
0.000
17,522

2034
2,010
0.000
1 780
0,230
15.687
0.000
0.000
0.000
10,792
0.448
0 971
3.476
0 000
17,698

0.000
0.000
0.000
10.269
&426
0,924
3,308

0.000

2030
1 932

0.000

2031
1 951
0 000
1.728
0,223
15.226
0,000
0,000

2032
1.971

0000

0,000
10.580
0,439
0,952
3.408

10.475
0,435
0,942
3 374
0.000
17,177
2036
2,030
0.000
1.798
0,232 r
15,844
0 000
0000
0,000
10.900
0,452
0.981
3,511
0.000
17.876

o!ooo
1 745
0 225
15,378
0 000

0.000

0.000
17.349
2036
2 051
O.OOOr
1.816'
0,235,
16.003
0 000
0 000
0,000
11.009
0,457
0.990
3 546
0.000
18,053

Projektes eset - Optimista csomag
Az alábbiakban bemutatjuk az Optimista csomag éves üzemeltetési és karbantartási költségeit, majd
ugyanezeket a költségeket a teljes időszakra vonatkozóan, és végül a projektes és a projekt nélküli állapot
különbözetét szintén a teljes időszakra vonatkozóan.
17. táblázat: Az Optimista csomag éves üzemeltetési és karbantartási költségei

Megnevezés

1. Állandó üzemeltetési költséaek
Villamos energia
Viz- és csatornadíj
Közviláaitás
2. Állandó karbantartási költséaek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gvomirtás
Kapálás, uvomlálás. táoanvaq utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakiváaás. szállítás
Burkolat felújítás, berendezési tárgyak karbantartása, javítása
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. Állandó költség összesen (1+2)
4. Változó költség összesen
5. Mindösszesen (3+4)

éves
üzemeltetési
és
karbantartási
költségek
R/év
4 561 697 Ft
1 320 924 Ft
2 540 773 Ft
700 000 Ft
97 954 691 Ft
1 766 850 Ft
1 565 250 Ft
2 015 195 Ft
12 119 110 Ft
39 185 820 Ft
22 146 106 Ft
17 015 360 Ft
2 141 000 Ft
102 516 388 R
OR
102 516 388 R
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18.

táblázat: Az Optimista csomag üzemeltetési és karbantartási költségei a teljes időszakban (MFt)

Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Vitemos eneroia______________________________________
Viz- és csatornadíj
Közvilácítás
2. Karbantartási kéltségek
Talaja lőkészltés. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kapálás, ovomlálás. táganvan utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás fakivágás, szállítás
Burkolat felúiitás. berendezési tárovak karbantartása, iavltása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsoálat. egyéb mérnöki feladatok
3. Összesen (1+2)

—

■n . i ..1 m i ■■ ■ é m
Metpevezes

FPV
24,526
15,840
26.041
7,823
1 106.787
21.188
18.770
24.166
118.493
468.800
255.156
195,116
25.675
1 156.421

H 2022 |
2,869
1.347
1.012
0.510
83.043
1.802
1.597
2.056
2785
39 576
18.873
14.170
2,184
85,913

2023
2,898"
1.361
1.022
0515
83.874
1.820
1,613
2 076
2.813
39.972
19.062
14.312
2.206
86.772

2024
2,927
1.375
1.032
0.520
84.713
1.839
1,629
2.097
2.841
40,371
19.253
14,455
2,228
87,640

| zmm

1. Üzemeltetési költségek
Villamos eneroia
Víz- és csatornadíj
Közvilág itás
2. Karbantartási költsenek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, ovomirtás
Kaoálás, gyomlálás tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakrvioás, szállitás
Burkolat felúiitás. berendezési táravak karbantartása, iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, száiitás
Favizsgálat egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

312029 1
4.794
1.388
2,670
0.736
102.951
1 857
1.645
2.118
12.737
41.185
23.276
17.883
2,250
107.746

Megnevezés
1. Üzemeltetési költsínnek
Villamos energia
Viz- és csatomadij
Közvilácítás
2. Karbantartási költséaek
Talaielőkészités, ültetés
Önlözés
Permetezés, kártevőirtás, avomirtás
Kapálás, gyomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, pályázás, fakivágás, szállitás
Burkolat felúiitás. berendezési tárovak karbantartása, iaviiása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

2029
4.989
1.445
2.779
0,766
107.132
1.932
1.712
2,204
13.254
42.857
24.221
18.609
2,342
112.121

2030
5.039
1.459
2,807
0,773
108.203
1,952
lj.729
2,226
13.387
43.286
24.463
18.796
2,365
113,242

2031
■12032 ■
5.089
5.140
1.474
1.488
2,835
2.863
0,781
0,789
109.285
110.378
1,971
1,991
1 764
1.746
2,248
2.271
13.521
13.656
43.718
44,156
24.708
24.955
18.983
19.173
2.389
2 413
114,374
115,518

1. Üzemeltetési költségek
Vitemos energia
Viz- és csatornadii
Közvilágítás
|2. Karbantartási költséaek
Talajelőkészítés, ültetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, ovomlálás tánawaq utánootiás
Kaszálás, metszés, pályázás, fakivágás, szállitás
Burkolat felúiitás. berendezési tárovak karbantartása, iavltása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsgatet egyéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

2033
5.192
1.503
2,892
_____ 0,797
111.482
2,011
1,781
2.293
13.793
44.597
25.204
19.365
2.437
116.673

2034
5.244
1.518
2,921
0,805
112.596
2.031
1,799
2.316
13.931
45,043
25.455
19.559
2 461
117.840

2035
5.296
1.534
2.950
0,813
113.722
2.051
1 817
2.340
14.070
45.494
25.711
19.754
2.486
119.018

_

r

2027
2026
4.842
4,891
1,402
1.4161
2.697
2,724
0.743
0.750
103,981
105 021
1 876
1.894
1.662
1.678
2.139
2.161
12.865
12,993
41.597
42.013
23,509 _______ 23,744
18.062
18 243
2.273
2.295
108,823
109,911

4,940
1.430
2.751
0.758
106.071
1 913
1.695
2.182
13.123
42.433
23,981
18.425
2.318
111,011

2036
5 349
1.549
2.979
0,821
114.860
2,072
1.835
2.363
14.211
45,948
25 968
19.952
2 510
120.209
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19. táblázat: Az Optimista csomag üzemeltetési és karbantartási költségeinek különbözete a teljes időszakban (MFt)
Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Villamos eneroia__
Víz- és csatornadii
Közvilágítás
2. Karbantartási költséaek
Talaielőkészités. ültetés
Öntözés
Permetezés kártevőirtás, avomirtás
Kaoálás. ovomlálás. táoanvaq utánpótlás
Kaszálás, metszés, aallvazás. fakiváaás. szállitás
Burkolat felújítás, berendezési tárgyak karbantartása, javítása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsaálat. eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+21

FPV
6.097
-0,121
14,055
1 781
138899
-0.161
-0.143
-0.184
85.503
0016
31,598
27,266
-0.196]
154.090

2022
0,000
0,000
0,000
0.000
0 000
0000
0000
0.000
0.000
0,000
0.000
0,000
0.000
0.000

2023
0,000
0,000
0,000
0000
r
0.000
__ 0,000
0.000
0.000
0.000
0,000
0,000
0.000
0000
0.000

2024
0,000
0.000
0.000
0,000
0,000
0,000
0000
0.000
0 000
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000

2027

2028
1 845
-0,014
IÍ50
0.209
16,868
-0.019
-0.017
-0J322
10,037
0.002
3.709
3,201
-0.023
18,713

..
Megnevezés
1. Üzemeltetési költségek
Villamos energia
Víz- és csatornadíj
Közviláaitás
2. Karbantartási költséaek
Talaielökészilés. Éltetés
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, avomlátás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, oa ívázás fakivágás, szállitás
Burkolat felúiitás, berendezési tárgyak karbantartása, iavitása
Takarítás fertőtlenítés, száiitás
Favizsaálat eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

2025
__ 1,791
-0,014
1.601
0.203
16.372
-0.018
-0,016
-0,021
9.742
0,002
3600
3.107
-0,022
18,163

2026
1.808
-0,014
1,617
0.205
16,536
-0.019
-0.016
-0,021
9,839
0,002
3,636
3,138
-0,023
18,344

Megnevezés
1. Üzemeltetési kötséqek
Villamos energia
Víz- és csatornadíj
Közyjiágítás_
2. Karbantartási költségek
Taiajelökészités ültetés
Öntözés
Permetezés kártevőirtás, avomirtás
Kapálás ivomlálás tananyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállitás
Burkolat felújítás, berendezési tárgyak karbanlartasa, lavilasa
Takarítás, fertőtlenítés, szállítás
Favizsaálat. eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

2029
1.863
-0.014
1,666
0,211
17.037
-0,019
-0^17
-0.022
10,137
0,002
3.746
3.233
-0.023
18,900

2030
1.882
-0.014
1,683
0,213 r
17,207
-0,019
-0017
-0,022
10,239
0,002
3.784
3 265
-0.023
19.089

2031
1.901
-0 015
1,700
0.215
17.379
-0,020
-0,017
-0.022
10,341
0,002
3.822
3.298
-0,024
19.280

2032
1.920
-0 015
1,717
0,218
17,553
-0,020
-0.017
-0,022
10,444
0,002
3 860
3,331
-0.024
19.473

2033
1.939
-0,015
1,734
0.220
17.729
-0.020
-0j018
-0.023
10,549
0,002
3.898
3.364
-0,024
19,668

2034
1.958
-0.015
1,751
0.222
17.906
-0,020
-0,018
-0.023
10.654
0,002
3.937
3.398
-0,024
19,864

2035
1.978
-0.015
1 769
0,224
18085
-0,020
-0018
-0.023
10.761
0,002
3.977
3.432
-0.025
20.063

2036
1.998
-0.015
1,787
0,226
18.266
-0,021
-0,018
-0.023
10.869,
0,002
4.017
3.466
-0,025
20,264

fcjl _ „ r>a \ / IS V A

1. Üzemeltetési költséqek
Viltamos eneu.tia
Víz- és csatornadii
Közvilág itás
2. Karbantartási költségek
Talajalpkészítés, jiletés
___________
Öntözés
Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás
Kapálás, ovomlálás. tápanyag utánpótlás
Kaszálás, metszés, gaBvazés, fakiváaás. szállítás
Burkolat felújítás, berendezési támvak karbantartása, iavitása
Takarítás, fertőtlenítés, szállitás
Favizsoálat. eovéb mérnöki feladatok
3. összesen (1+2)

1 827
-0,014
1,634
0,207
16.701
-0.019
-0.017
-0,021
9,938
0,002
3,672
3 169
-0,023
18 528
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6.3. Bevételek elemzése

6.3.1. A bevételek becslésének módszertana
A projekt helyszínén a Fővárosi Önkormányzat jelenleg is realizál árbevételt, amelynek forrása nagyobbrészt
vendéglátó épület és terasz bérbeadásból, kisebb része rendezvények esetén közterületfoglalási díjból adódik.
A projekt megvalósulása esetén a jelenlegi bevételek megmaradnak, és egyes új projektelemek esetében további
árbevételt prognosztizálunk. A jövőbeli árbevétel meghatározása során az aktuális piaci árakból indultunk ki.

6.3.2. A bevételek számításakor használt input adatok
A Projektgazda rendelkezésre bocsátotta a projekt helyszínén 2019-ben realizált árbevételi kimutatást. Ennek
alapján megállapítottuk, hogy vendéglátó épület és terasz bérbeadásból 1 932 780 Ft, rendezvények esetén
közterületfoglalási díjból 41560 Ft árbevételt realizált.
A tervezett új projektelemek közül az egész évben nyitva tartó, 80 m2 beltéri alapterületű, teraszos
vendéglátóhely éves bérleti díja 2 000 000 Ft, a Live Site esetében évi két nagyobb, világszintű sportesemény
megtekintésének céljára a bérleti díj évi 1000 000 Ft.

6.3.3. A bevételek becslése
A pénzügyi bevételek meghatározása során a Projektgazda jelenlegi bevételeit tekintettük kiindulópontnak, ezek
alapján becsültük meg a várható jövőbeli bevételeket a projekt nélküli esetben. A projektes esetben a meglévő
bevételeket kiegészítettük a tervezett új projektelemekhez kapcsolódó bevételekkel. Az egyes években 1%-os
reál áremelkedéssel kalkuláltunk.
20. táblázat: A projekt nélküli eset bejövő pénzáramai (MFt)
FPV- ‘

Megnevezés

2022

2023

2024

1. Vendéqiátó hely
2, Rendezvények

23.354
0,502

1.972
0,042

1.991
0,043

2 011
0,043

3. összesen (1*2)

23 856

2,014

2,034

2,055

Megnevezés

2025
2,031
0,044;
2.075

1. Vendéqiátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1. Vendéqiátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

1
Megnevezés

1. Vendéqiátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

2026
2052
0,044
2,096

2027
2072
0,045
2,117

2028
2.093
0,045
2,138

2029
2.114
0,045
2,159

■ 2030 |
2 135
0,046
2,181

■ 2031 |
2.156
0,046
2,203

■ 2032 ■
2,178
0,047
2,225

2033
2,200
0,047
2.247

2034
2,222
0,048
2.269

2035
2.244
0,048
2,292

2036
2.266
0.049
2.316

Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk a projektes eset bejövő pénzáramait, külön az Alapcsomagra, a Bővített
csomagra és az Optimista csomagra vonatkozóan.
21. táblázat: Az Alapcsomag bejövő pénzáramai (MFt)
Megnevezés
1. Vendéolétó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1. Vendéglátó hely
2, Rendezvények
3. összesen (1+2)

FPV
23.354
0 502
23.856
■2025 |
2,031
__ 0.044
2,075

2022
1.972
0.042
2.014
■ 2026 |
2,052
0,044
2,096

2023____ M2024 ■
2.011
1.991
0.043
0,043
2.034
2.055
2027
2,072
0.045
2,117,

2028
2,093
0!045
2.138
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evezés

2029
2,114
0045
2.159

2030
2,135
0 046
2181

2031
2,156
0 046
2.203

2032
2,178
0 047
2 225

Megnevezés

2033
2,200
0 047
2,247

2034
2,222
0 048
2,269

2035
2.244
0 048
2 292

2036
2,266
0 049
2.315

2023

2024
2011
0.043
2.055

1. VendéQlátó helv
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

1. Vendéolétó hely
2. Rendezvények
3. összesen {1+2}

22. táblázat: A Bővített csomag bejövő pénzáramai (MFt)
---------------------------------------- Megnevezés_________ _____________
1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
Megnevezés

FPV
23 354
0 502
23,856

1 972
0,042
2.014

1991
0,043
2,034

2025
2,031
0,044
2.075

2025
2,052
0 044
2.096

Megnevezés

2029
2,114
0 045
2.169

2030
2,135
0 046
2,181

2031
2,156
0 046
2,203

2032
2,178
0 047
2,225

Megnevezés

2033
2,200
0 047
2.247

2034
2 222
0.048
2.269

2035
2,244
0 048
2,292

2036
2,266
0049
2,316

2023
1,991
0.043
2.0341

2024
2,011
0.043
2.055

1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. összesen {1+2}

1. Vendénlótó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. Összesen (1+2)

2027
2,072
0 045
2,117

2028
2,093
0 045
2,138

23. táblázat: Az Optimista csomag bejövő pénzáramai (MFt)
Meqnevezés
1. Vendéqiátó hely
2. Rendezvények
3. összesen {1+2}
Megnevezés
1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
H Megnevezés______ |__
1. VendéQlátó hely
2. Rendezvények
3, Összesen (1+2)
Megnevezés
1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. Összesen (1+2)

FPV
41,440
9,541
50,982

2022
1,972
0.042
2,014

2025
4.092
1.074
5,166

"
2026
4,133
1.084
6,217

|

Ji|
4,174
1 095
5,269

2028L4.216
1.106
5,322

2029
41258
1.117
6,375

2030
4 301
1.1281
5,429

2031
4,344
1.140
5,483

■ 2032 ■
4,387
1.151
6.5381

2033
4431
1.162
5,594

2034
4 475
1.174
5.649

2035
4.520
1.186
5,706

2036
4 565
1,198
5,763

alábbi táblázatokban összefoglaltuk a bejövő pénzáramok különbözetét, külön az Alapcsomagra, a Bővített
csomagra és az Optimista csomagra vonatkozóan.

Az

24. táblázat: Az Alapcsomag bejövő pénzáramainak különbözete (MFt)
M&gnovDxés
1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

FPV
0 000
0 000
0.000

2022
0000

o.oea
0.0000

2023
0000
0,000
0,0000

2024
0000
0.000
0,0000
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Megnevezés

2027
0 000
0,000
0,0000

2028

2025
0 000
0.000
0,0000

2026
0,000
0.000
0,0000

Megnevezés

2029
0,000
0 000
0,0000

2030
0000
0 000
0,0000

2031
0.000
0.000
0,0000

2032
0.000
0 000
0,0000

Megnevezés

2033
0000
0.000
0,0000

2034
0000
0.000
0,0000

2035
0.000
0 000
0.0000

2036
0,000
0000
0,0000

2023

2024

1. VendéQlátó helv
2. Rendezvények
3. összesen {1+2}

1. Vendéolétó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

1, Vendéolétó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

0,000
0 000
0.0000

25. táblázat: A Bővített csomag bejövő pénzáramainak különbözete (MFt)
Megnevezés
1. Vendéqiátó helv
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

!± Vendéolétó helv
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)

FPV
0 000
qjwo
0,000

2022
0.000
0.000
0.0000

0,000
0.000
0.0000

0 000
0.000
0,0000

Megnevezés
______

2025
0,000
0,000
0.0000

2026
0,000
0,000
0.0000

Megnevezés

2029
0.000
O.OOO
0,0000

2030
0000
0000
0,0000

2031
0.000
0,000
0.0000

2032
0 000
0 000
0.0000

2034

2035

2036

1. Vendéglátó helv
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. Összesen (1+2)

____ _'_____
2033

0.000

0.000

0.000|

0,0000

2027
0,000
0,000
0.0000

2028
0000
0.000
0.0000

0,000

0,000
0000

0,000
0 000

0.0000

0,0000

0.0000

2023
0000
0000
0,000

2024
0 000
0,000
0,000

26. táblázat: Az Optimista csomag bejövő pénzáramainak különbözete (MFt)
Megnevezés
1. Vendéglátó hely
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1 Vendéglátó helv
2. Rendezvények
3. összesen (1+2)
Megnevezés
1. Vendéqiátó helv
2. Rendezvények
3. Összesen (1+2)
Megnevezés
1. Vendéolétó helv
2. Rendezvények
3. Összesen (1+2)

FPV
18.086
9 039
27.125
2026
__ 2.081
1.030
3.090

2022
0.000
0.000
0,000
2026
2 081
1.040
3,1211

2027

2144
1.072
3.216

2030
2.166
1.082
3.248

2031
2.187
1.093
3.281

2032
2.209
1.104
3.313

2033
2.231
1.115
3,347

2034
2 2§4
1.126
3.380

2036
2,276
1.136
3.414Í

2038____
2,299
1.149
3.448

^-12029__

2,102
1.051
3,153

2028
2 123
1.061
3.184
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6.4.

Maradványérték

6.4.1. A maradványérték becslésének módszertana

A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egybe a beruházás során létrejött
létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezen eszközök a vizsgált időszak után is értéket
képviselhetnek, ezáltal vizsgált időtáv utolsó évében fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök
maradványértékét.
Ugyanakkor a költség-haszon elemzés útmutató szerint csak abban az esetben kell maradványértéket számolni,
amennyiben az eszközök értékesítésre kerülnek. Jelen projekt esetében az eszközök értékesítésével nem
számoltunk, ezért maradványérték nélkül készítettük el a pénzügyi elemzést.

6.5.

Költség-haszon elemzés

6.5.1. A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI MEGTÉRÜLÉSE

A pénzügyi elemzés két legfontosabb megtérülési mutatója a projekt pénzügyi nettó jelenértéke, valamint belső
megtérülési rátája. Mindezeket a mutatókat szükséges kiszámítani a támogatás nélküli esetben, hogy lássuk, az
uniós támogatás hiányában pénzügyileg megtérül-e a projekt, azaz valóban szükséges-e a támogatás a projekt
megvalósíthatóságához.
FNPV (pénzügyi nettó jelenérték)
•

megmutatja, hogy a 15 éves referencia időszakban a projekt megtérül-e a támogatás hiányában. A
projekt akkor támogatható, ha értéke negatív.

FRR (belső megtérülési ráta)
•

a projekt megtérülési rátája, megmutatja, hogy a befektetett (beruházási) összeg mekkora hozamot hoz
a 15 éves referencia időszak alatt, figyelembe véve a befektetések átlagos elvárt hozamát. Ha az FNPV
negatív, az FRR értéke alacsonyabb, mint az alkalmazott 4%-os diszkontráta.

A következő táblázatokban bemutatjuk a beruházás pénzügyi megtérülését, külön az Alapcsomagra, a Bővített
csomagra és az Optimista csomagra vonatkozóan.
27. táblázat: A beruházás megtérülési számítása - Alapcsomag (MFt)
Megnevezés
1. Pénzüqvi beruházási költsé'
2. Pénzüqvi működési költséq
3. Kiadási pénzáram (1+2)
4. Pénzüavi bevétel
5. Bevételi pénzáram
6. Pénzüavi maradványérték
7. Nettó pénzáram (5+6-3)
Pénzügyi netté telenérték (FNPV(C))
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR(C))

FPV
743165:
40 287:
783.452
0000
0.000
0.000
-783,452
-783,452

20ZZ
39 887
0 000
39,887
OOOO
0.000
0 000
-39.887

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnövelés
Pénzügyi beruházási költség
Pénzügyi működési költség
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzügyi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

2025
0 000
4172
4,172
0 000
0,000
0.000
-4,172

2026
0.000
4,213
4,213
0.000
0,000
0,000
-4,213

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,

Megnevezés
Pénzüavi beruházási költség
Pénzüavi működési kőitséa
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzügyi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

2029
0,000
4 341
4,341
0.000
0,000
0.000
-4.341

2030
0 000
4 384
4,384
0000
0.000
0.000
-4,384

2023
762 325
0000
762,325
0 000
0.000
0 000
-762,325

2027
0 000
4 256
4,256
0.000
0.000
0000

2024
0 000
4 130
4.130
0000
0,000
0000
-4.130

2028
0000
4.298
4,298
0,000
0.000
0.000
-4 298

-A.2SG

-

2031
0 000
4.428
4,428
0,000
0,000
0,000
-4.428

2032
0,000
4,473
4,473
0,000
0.000
0,000
-4 473,
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1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Megnevezés
Pénzűovi beruházási költség
Pénzügyi működési költség
Kiadási pénzáram 11+2)
Pénzűovi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzüavi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

2033
0,000
4.517
4.517
0.000
0.000
0.000
-4,517

2034
0 000
4.562
4.562
0 000
0,000
0.000
-4.562

2035
0,000
4.608
4,608
0,000
0.000
0,000
-4,608

2036
0,000
4.654
4,654
0,000
0,000
0.000
•4.654

2023
761.971
0.000
761.971
0.000
0.000
0.000
-761,971

2024
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000

28. táblázat: A beruházás megtérülési számítása - Bővített csomag (MFt)
Megnevezés
1. Pénzügyi beruházási költség
2. Pénzüavi működési költség
3. Kiadási pénzáram (1+21
4. Pénzügyi bevétel
5. Bevételi pénzáram
6. Pénzüavi maradványérték
7. Nettó pénzáram (5+6-31
Pénzüavi nettó lolű-nérték (FNPVICU
Pénzügyi belsó megtérülési ráta (FRR(C))

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Pénzüavi beruházási költség
Pénzüavi működési költség
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzügyi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram 15+6-3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Pénzügyi beniiázási költség
Pénzügyi működési költség
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzügyi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

1.
2.
3.
,4.
5.
|6.
7.

Pénzüavi beruházási köttséo
Pénzüavi működési kőttséa
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzügyi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

FPV
765.802
132.928
898.730
0 000
OjOOO

0.000
-898,730
-898,730
2025
0.000
15.145
15,145
0.000
0,000
0,000
-16.14S

2022
63,769
0.000
63,769
0.000
0,000
0.000
-63,769

2026
0.000
15,297
15,297
0.000
0,000
0.000
-15,297

2027
1
0.000
15,449
15.449
0.000
0,000
0,000
•15,449

2028
0.000
15.604
15.604
0.000
0.000
0,000
-15.604

2029
0,000
15.760
15,760
0.000
0.000
0.000
-15.760

2030
0,000
15.918
15,918
0.000
0.000
0.000
-15,918

2031
0,000
16.077
16,077
0.000
0,000
0.000
-16,077

2032
0,000
16,238
16,238
0,000
0.000
0.000
-16.238

2033
0,000,
16.400|
16,400
0.000,
0,000

2034
0,000
16.564
16,564
0,000
0,000
0.000
-16,564

2035
0,000
16730
16,730
0.000
0,000
0.000
-16,730

2036
0,000
16,897
16,897
0.000
0,000
0.000
-16,897

o.oóo
-16,400

123

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT
29. táblázat: A beruházás megtérülési számítása - Optimista csomag (MFt)
Megnevezés
1. Pénzüavi beruházási költség
2. Pénzüavi működési költséa
3. Kiadási pénzáram (1+2)
4. Pénzüavi bevétel
5. Bevételi pénzáram
6. Pénzüavi maradványérték
7. Nettó pénzáram (5+6-3)
Pénzügyi nettó jelenérték (FNPVfC))
'Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR(C))

FPV
1
872 659
159.415
1 032.074
27125
27.125

0.000
-1 004.949
-1 004.949
-

2022
93.135
0 000
93.135
0 000
0,000
0 000
-93.135

2023
847.0081

o.ooo!

2024
0 000
0 000

847,008

0.000

0.000
0.000
0.000

0 000
0.000
0 000
0,000

-847.008)

Meqnevezés
Pénzügyi beruházási költség
Pénzügyi működési köttsén
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzüavi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

2025
0.000
18.163
18.163
3.090
3.090
0.000
-15.072

2026
0,000
18.344
18,344
3121
3.121
0.000
-15,223

2027

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Pénzügyi beruházási költséa
Pénzügyi működési költség
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzüavi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzügyi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

2029
0.000
18.900
18,900
3.216
3.216
0,000
-15,684

2030
0,000
19,089
19,089
3.248
3,248
0,000
-15,841

2031
0.000
19.280
19,280
3 281
3,281
0.000
-16,000

2032
0.000
19.473
19,473
3 313
3.313
0.000
-16,160

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pénzügyi beruházási költség
Pénzüqvi működési költséa
Kiadási pénzáram (1+2)
Pénzüavi bevétel
Bevételi pénzáram
Pénzüavi maradványérték
Nettó pénzáram (5+6-3)

2033
i
0.000
19,668
19,668
3.347
3.347
0,000
-16,321

2034
0.000
19,864
19,864
3.380
3,380
0,000
-16,484

2035
0,000
20.063
20,063
3 414
3,414
0,000
-16.649

2036
0.000
20.264
20,264
3 448
3.448
0.000
-16,816

0,000
18.528
18.528
3.153
3.153
0 000
-15,375

2028
0.000
18,713
18.713
3,184
3.184
0 000
-15.529

A beruházás pénzügyi megtérülésének vizsgálata során megállapítottuk, hogy a beruházás pénzügyi nettó
jelenértéke (FNPV(C)) mindhárom változat (Alapcsomag, Bővített csomag és Optimista csomag) negatív, ezért
pénzügyileg indokolt és szükséges az uniós támogatás a projekt megvalósíthatóságához.
A befektetés megtérülési ideje (payback period) nem értelmezhető a projekt esetében, mivel a cash flow minden
évben negatív.
6.6. PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során azt kell igazolni, hogy a projektgazda és az üzemeltető pénzügyi
likviditása a vizsgált időtáv során biztosított, azaz minden a pénzügyi elemzésben eddig figyelembe nem vett
egyéb kiadási és bevételi pénzáramot is figyelembe véve a halmozott nettó pénzáram egyik évben sem lesz
negatív, a pénzügyi egyensúly biztosított.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a projektes esetben jelentkező kiadási és bevételi pénzáramokat, külön az
Alapcsomagra, a Bővített csomagra és az Optimista csomagra vonatkozóan.
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30.

táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (MFt) -Alapcsomag

M(gn*v*»*
1. Pénzü l . ' beruházási költséq
2 Pénzűtiv; működési költséa
3. hiteltörlesztés
4. hitel kamatának törlesztése
5. Eovéb
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzütni bebélel
8. Eovéb beiövű oénzéram
9. EUtám-qalás
10. Nemzeti hcjzélárulás
10.1. KOmpha kOltsfejvetés hozzéiénJása
10.2. Saját forrás
10.2.1. Önerő Ikészoén:- minkaerö hozzátánJási
10.2.2. Ideoen íotrés Í15+161
10.2.2.1. Htel
10.2.2.2 Eovéb iíeqen forrás
11. Pénzüavi meradvánvérlék
12 Bevételi oénzéram 7+8+9+10*11
13. Nettó összes pénzügyi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

2022
39 887
86.913
0000
0 000
0,000
125.800
2.014,
0000
33.904
89-882I
5 983
83.899
83 899
0,000
0 000
0.000
0.000
125 800
0.000
0.000

Megnevezés
1. Pénzüqvi beriítázási köitsée
2. Pénzügyi működési költség
3. Hieftörlesztés
4. Hitel kamaténak törlesztése
5. Egyéb
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
7 Pénzügyi bevétel
8. Eovéb bekivá pénzáram
9. EU támogatás
10. Nemzeti hnTTájinJás
10 1 Közporti költségvetés hozzájárulása
10.2.Salát forrás
10.2.1. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)
10.2.2. Idecsnf0rrásf15+16i
10.2.2.1. hitel
10.2.2.2. Eovéb idegen fonás
11. Pénzügyi maradvánrérték
12. Bevétel) oénzéram 7+8+9+10+11
13. Nettó összes pénzügyi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

2027
0.000
94 551
0,000
0.000
0.000
94 551
2 117
0 000
0.000
92 434
0.000
92.434
92.434
0.000
0,000
0.000
0,000
94,551
0.000
0.000

1. Pénzüovi beruházási költség
2. Pénzwwr működési köíséq
3. Hiteltörlesztés
4. Hfelkamatánaktörlesztése
5. Eovéb
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzüavi bevétel
8. Egyéb belövő pénzáram
9. EU támogatás
10. Nemzeti hozzéiámlés
10.1.Központi köitsécvetés hozzájárulása
10.2.Saiát forrás
10.2.1. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)
10.2.2. Idegen forrás (15+161
10.2.2.1. Hitel
10.2.2.2. Egyéb idegen forrás
11. PénzOavi maradványérték
12. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+11
13. Nettó összes pénzügyi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzügvl pénzáram

2032
0.000
99.374
oooo
oooo
oooo
99 374
2 225
0 000
0.000
97 149
_0.00Q
97.149
97.149
0.000
0 000
0.000
0.000
99.374
0.000
0.000

2023
762.325
86 772
0,000
0.000
0.000
849.097
2.034
O.OOO
647.976
199 087
114.349
84 738
84,738

2024

2025
0.000
92 688
0.000
0 000
0.000
92 688
2,075
0.000
OÜQO
90,613
0 000
90 813
90.613
0.000
0.000
0.000
0,000
92.688
0.000
0,000

2026
0.000
93 615
0 000
0 000
0,000
93,615
2.096
0,000
0,000
91,519
0000
91.519
91.519
0.000
0.000
0 000
0.000
93.615
0.000
0,000
2031
0.000
98.390
0.000
0.000
0.000
96 390
2,203
0.000

94 292,
94.292
0 000

2030
0.000
97.416
0,000
0,000
0.000
97.416
2.181
0 000
0 000
95 235
0 000
95 235
95.235
0.000

oooo

oooo

0,000
0,000
96.451
0,000
0,000

0.000
0,000
97.41 S
0.000
oooo

96 187
0000
96,187
96,187
0.000
0.000
0 000
0.000
98.390
0.000
0.000

2034
0,000
101.371
0,000
0.000
0.000
101.371
2.269
0.000
0.000
99.102
0.000
99.102
99.102
0.000
0.000,
0 000
0.000
101.371
0.000
0,000

2035
0.000
102 385
0 000
oooo
0.000
102.385
2,292
0.000

2036
0,000
103.409
0.000
0,000
0.000
103.409
2.315
0.000

100.093
0.000
100.093
100.093
0.000
0.000,
oooo
0.000
102.385
0,000
0,000

101.094
0,000
101.D94
101.094
oooo
0.000
0,000
0.000
103.409
0.000
0,000

0.000
91770
0 000
0 000
0000
91 770
2 055
0.000
0 000
89 716
0.000
89.716
89.716
OOOO1
0.000
0.000
0.000
91,770
0.000
0,000

o.ooo

0,000
0.000
0.000
849,097
0.000
0C000
2028
0,000
95 496
0,000
0.000
0.000
95.496
2.138
0 000
0.000
93.358
0000
93.358
93.358
0.000
0,000
0.000
0.000
95.496
0.000
0 000
2033
0.000
100.368
0,000
0.000
0.000
100.368
2.247
0.000
0.000
98.121
0.000
98.121
98.121
0.000
0 000
oooo
0.000
100.368
0.000
0.000

2029
0.000
96 451
0,000
0.000
0.000
96 451
2.1591
O.OOOi
0.000
94 292
oooo

oooo
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31.

táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (MFt) - Bővített csomag

1. PénzOtr/i beruházási kűttséa
2. Pénzüavi működési költséa
3. hiteltörlesztés
4. Htel kamatának törlesztése
5. Eovéb
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzoqyl bevétel
8. Eovéb beiűvő Dénzáram
9. EU támocatás
10. Nemzeti hozzá|árűás
10.1.Kön>onti költséovetés hazráiániása
10.2.Saját forrás
10.21. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulási
10.22 Idegen forrás 115+161
10.221. Htel
10 222. Eovéb ideoen forrás
11. Pénzügyi maradványérték
12 Bevételi pénzáram 7*8+9+10+11
13. Nettó összes pénzüqvi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzüqvi pénzáram
Megnevezés
1. Pénzüavi beruházási költséa
2. Pénzüavi működési költséa
3. Hiteltörlesztés
4. Htel kamatának törlesztése
5 Eovéb
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzüavi bevétel
8. Egyéb bejövő pénzáram
9. EU támogatás
10. Nemzeti hozzájárulás
10 1 Közöorti költségvetés hozzá rá rüása
10.2.Saját forrás
10.2.1. Öneró (készpénz, munkaerő hnTTáanilási
10.2.2. Idegen forrás (15+161
10.2.2.1. Hitel
1 Q.2.2.2. Egyéb Ideoen forrás
11. Pénzüavi maradvárwérték
12. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+11
13. Nettó összes pénzügyi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzüavi pénzáram
iM'iok] novozés

1, Pénzüavi berulházósi költséa
2. Pénzüavi működési költség
3. Hieftörlesztés
4. Htel kamaténak törlesztése
5. Eovéb
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzüavi bevétel
8. Eovéb belövő pénzáram
9. EU támoaatás
10. Nemzeti hozzájárulás
10.1. Központi kűltséavetés hnzzálárulása
10.2.Salát forrás
10.2.1. Önerő (készpénz, munkaerő hozzáiániásl
10.2.2. Idegen forrás 115+161
10.2.2.1. Htel
10 2.2,2.
Egyéb idegen forrás
11. Pénzügyi maradvánvérték
12. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+11
13. Nettó összes pénzügyi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzüqvi pénzáram

2022
63 769
85.913
oooo
oooo
0.000
149 682
2014,
0 000
54 204
93 464
9.565
83 899
83 899
0 000
oooo
oooo
oooo
149 682
0,000
0.000

oooo
647.676
199.034
114 296
84,738
84.738
oooo
oooo
0.000
0.000
848 743
0.000
0 000

2024
445 332
87 640
0 000
OOOO
0,000
532 972
2.055
OOOO
378.533
152 385
66 800
85 585
85 585
0.000I
OOOO
oooo
oooo
532 972
0,000
0,000

2025
oooo
103 661
OOOO
oooo
oooo
103.661
2 075
OOOO
OOOO
101 586
OOOO
101 586
101 586
OOOO
OOOO
OOOO
0.000
103 661
OOOO
0,000

----- ■
2020
OOOO
104.698
OOOO
OOOO
OOOO
104 698
2 096
0.000
OOOO
102 602
OOOO
102602
102.602
OOOO
OOOO
OOOO
oooo
104,698
0.000
0.000

--- -------2028

20292027

2030

2031

2023
761 971
86.772
0.000
0.000
0.000
848 743
20341

OOOO

OOOO

OOOO

107 870

108 949
0.000

110.038

OOOO

0.000

0,000
108.949
2,181
__ 0,000

110 038
2.203

0,000

0.000
106.802
0.000

OOOO

oooo

OOOO
105 745
2 117

0.000
106 802
2138

oooo
oooo

OOOO

107 870
2.159
0.000

OOOO

OOOO

oooa

OOOO

104 664

105 711

106,768
0,000
106 768
106.768
0.00(3

107 836
107.836
107.836
0.000

oooó
oooo
oooo

OOOO
OOOO
OOOO

108.949
0.000
0,000

110.038
0.000

2035
0.000
114 506
OOOO

2036
OOOO
115 652
OOOO
OOOO
OOOO
115 652
2 315
OOOO

OOOO

105.745

OOOO
OOOO
OOOO

103 628
0 000
103 628
103 628

OOOO

OOOO

104,664
104.664

105 711
105 711

oooo1
oooo

O.OOO1
OOOO

0.0001

0.000

oooo

OOOO

105,745
0,000
0.000

106,802
0,000
0,000

2032
0.000
111 139
0,000

oooo
oooo
111 139
2.225

2033
0.000|
112250
0 000
OOOO
0.000
112.250
2247

OOOO1
OOOO

0.000
oooo
107 870
0.000

oooo
2034
0 000
113.373

oooo
oooo
oooo,

oooo
OOOO
114,506
2 292

OOOO,

oooo1

113.373
2.269
0,000

0.000
108.914
OOOO
108.914
108914

0.000
110.003
0.000
110.003
110.003
0.000
0.000
OOOO
0,000
112250
0,000
0.000

oooo

oooo
oooo

111.103
0.000
111.103
„111.103
0.000
0.0®
0.000
0.000
113.373
0.000
0.000

112.214
0.000
112.214
112.214
0000
0,000
0.000
__ 0.000
114.506
0,000
0,000

oooo
oooo
oooo
0,000
111 139
0,000
0.000

OOOO
OOOO

OOOO

OOOO

OOOO

oooo

113.336
0,000
113 336
113 336
OOOO
0.000
OOOO
0.000
115652
OOOO

oooo
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32. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (MFt) - Optimista csomag

1.

PéiutKiwi beruháítssi költséq
2. Pénzüavi mflködési kötiséű
3. Hiteltörlesztés
4. Hitel kamatának törlesztése
5. Eavéb
6. Kiadási Dénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzügyi bevétel
8. Eovéb belövő Dénzáram
9. EU támogatás
10. Nemzeti hozzáiándás
10.1.Központi kOtséovetés hozzájárulása
10.2. Salát forrás
10.2.1. Űnerö fkészaénz. minkaerő hozzáörUásl
10.2.2. Ideoen forrás (15+161
10.2.2.1. hitel
10.2.2.2. Eovéb Idegen forrás
11. Pénzügyi maradványérték
12. Bevételi pénzáram 7+8+9+10+11
13. Nettó összes pénzüavi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

2022
93.135
86 913
0.000
0,000
0,000!
179,048
2 014
0.000
79165
97 869
13.970
83.899
83.899
0.000
oooo
oooo
0,000
179 048
0.000
0.000

Mftgnevozta
1. Pénzüovi benJrázási kíJBséfl
2. Pénzügyi működési költséa
3. hiteltörlesztés
4. hitel kamatának törlesztése
5. Eqyéb
6. Kiadási Pénzáram 1+2+3+4+5
7. Pénzű ovi bevétel
8 Egyéb belövő pénzáram
9. EU támoaatás
10. Nemzeti hozzájSniá;
10,1 Központi költségvetés hozzá] árulása
10.2Salát fonás
10.21. Önerű ikészoénz. munkaerő hozzáiániásl
10.22. Ideoen fonás (15+161
10.22.1. Hitel
10.22.2. Eavéb ideoen forrás
11. Pénzűovi maradványérték
12 Bevételi pénzáram 7+8+6+10+11
13. Nettó összes pénzüqvi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzüavi pénzáram

2027
0.000
108.823
0.000
oooo
0.000
108.823
5.269
0 000
oooo
103.554
oooo
103.554
103.554
0 000
oooo
0.000
0,000
108.823
0.000
0,000

Megnevezés
Pénzüavi beruházási költséq
Pénzügyi működési költség
hiteltörlesztés
hitel kamatának törlesztése
Eovéb
Kiadási pénzáram 1+2+3+4+6
Pénzügyi bevétel
8. Egyéb belövő Dénzáram
9. EU támogatás
10. Nemzeti hozzájárulás
10 I.Kózponti költségvetés hozzájárulása
10.2.Salát forrás
10.2.1. Önerő f készpénz murkaerő hozzá lát ulásl
10.2.2. Ideaen forrás f 15+161
10.2.2.1. Htel
10.2.2.2. Egyéb idegen forrás
11. Pénzüovi maradványérték
12 Bevételi pénzáram 7+8+9+10+11
13. Nettó összes pénzügyi pénzáram 12-6
14. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

2032
0.000114.374
0,000
0,000
0,000
114,374
5.538

1.
2.
3.
4.
5
6.
7

2024
608.810
8L640
oooo
0.000
0.000
696.450
2.055
0.000
517.489
176.907
91.322
85.585
85.585
0.000
0000
0 000
0.000
693 450
0.000
0.000

2025
0.000
106 679
0 000
0.000
0 000|
106,679
5166
0,000
0 000
101.513
0000
101 513
101.513
0 000
0 000
0 000
0.000
106.679
0.000
0,000

2026
oooo
107.746
0.000
0.000
OOOO
107.746
5 217
0.000
0 000
102 529
0.000
102.529
102,529
0.000
0 000
0 000
OOOO
107.746
0.000
0.000

2029
OOOO
111.011
OOOO
0.000
OOOO
111 011
5 375
OOOO
oooo
105.635
oooo
105,635
105 635
OOOO
oooo
oooo
0.000,
111.011
0.000
0.000

2030
0.000
112121
OOOO
0,000
oooo
112121
5 429
__ 0,000
oooo
106.692
0 000
106.692
106.692
0.000
0.000
0.000
oooo
112.121
0.000
0.000

2031
OOOO
113.242
0 000
0,000
oooo
113.242
5 483
OOOO
0.000
107 759
OOOO
107.759
107.759
OOOO
OOOO
0.000
0.000
113.242
0.000
0,000

115.518
0,000

2034
0,000
116.673
0.000

2035
0.000
117.840
0.000

2036
0.000
119.018

0,000

0.000

0.000

0.000
115.518
5.594

oooo

OOOO
0.000

117.840
5.706

119,018
5.763

OOOO

0000

2023
847.008
86,772
0 000
0,000
oooo
933,780
2 034
0.000,
719 956
211 789
127.051
84,738
84.738
0.000 r
0000
0000
0,000
933.780
0.000
0.000
2028
oooo
109.911
0,000
0.000
oooo
109.911
5322
0.000
oooo
104 589
0 000
104,589
104.589
0,000
oooo
0.000
o.ooo
109,911
0,000
0.000
2033

oooo

0.000

0.000

0.000
108 836

0.000
109.925

116,673
5.649
0.000
0.000
111 024

OOOO

oooo

OOOO

OOOO

112.134

113.255

0.000

0.000

0.000

OOOO

OOOO

108.836
,____ JS1835

109.925
109,925
0.000

112.134
112134
0.000

113255
112255

oooo
0.000

oooo

111.024
111.024
0.000
0.000

0.000

OOOO

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000
117.840
0.000

’

0.000

0.000

0.000

114,374
__ 0,000
0,000

115.518
0.000
0,000

116.673
0.000
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A pénzügyi fenntarthatósági elemzés során megállapítottuk, hogy a nettó halmozott pénzügyi pénzáram minden
évben 0, tehát a projekt fenntarthatósága pénzügyileg biztosított. Az üzemeltetés során jelentkező önerő
szükséglet a projekttel érintett zöld területek és a burkolt felületek fenntartásának költségei, amely tételek a
projekt nélküli esetben is jelentkeznek, és jelenleg is a projektgazdát terhelik. A projektgazda a jövőben is
biztosítja a településüzemeltetésre vonatkozó törvényben előírt kötelezettségeit, költségvetésében minden
évben rendelkezésre fog állni a közterületek fenntartásának pénzügyi fedezete.
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Az alábbi táblázatban bemutatjuk a projektes esetben az üzemeltetőnél jelentkező kiadási és bevételi
pénzáramokat, külön az Alapcsomagra, a Bővített csomagra és az Optimista csomagra vonatkozóan.
33. táblázat: Az üzemeltető pénzügyi helyzetének vizsgálata (MFt) -Alapcsomag
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34.

táblázat: Az üzemeltető pénzügyi helyzetének vizsgálata (MFt) - Bővített csomag
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35. táblázat: Az üzemeltető pénzügyi helyzetének vizsgálata (MFt) - Optimista csomag
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Az üzemeltető pénzügyi fenntarthatósági elemzés során megállapítottuk, hogy a nettó halmozott pénzügyi
pénzáram minden évben 0, tehát az üzemeltető fenntarthatósága pénzügyileg biztosított. Ahogy az a fentiekben
már leírtuk, a projektgazda költségvetésében minden évben rendelkezésre fog állni a közterületek
fenntartásának pénzügyi fedezete. Az üzemeltetéshez szükséges önerő összegét a projektgazda költségvetése
terhére biztosítja az üzemeltető számára.
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6.7. AZ ÜZEMELTETŐ PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

A projekt fenntarthatósága szempontjából lényeges kérdés, hogy az üzemeltetést végző szervezet számára
milyen mértékű többletfeladatot jelent a projekt működtetése. A projekt helyszínén jelenleg a Fővárosi
Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság látja el az üzemeltetési feladatokat zöldfelületi
közszolgáltatási szerződés keretében.
A projekt megvalósulása esetén továbbra is a jelenlegi üzemeltető fogja ellátni a projekt során létrehozott
fejlesztések működtetését, az eszközök, berendezések karbantartását, tisztítását.
Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy az üzemeltető szervezet pénzügyi háttere megfelelő alapot szolgáltat-e a
projekt üzemeltetésére. Az elemzéshez a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
elmúlt öt évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, mutatószámok) adatait használtuk fel.
36. táblázat: Az üzemeltető szervezet főbb pénzügyi adatai (eFt) (forrás: Opten)

Beszámolási időszak

2019.01.01

2018.01.01

2017.01.01

2016.01.01

-2019.12.31

-

-

-

-

2018.12.31

2017.12.31

2016.12.31

2015.12.31

Értékek: Ezer HUF-ban

2015.01.01

Eredm ány kim utatás

Értékesítés nettó árbevétele

Üzemi eredmény

Adózás előtti eredmény

Mérleg szerinti eredmény

Adózott eredmény

890 382

789 746

1408 230

765 837

617 160

-147 811

-65 893

-3 579

294 946

-437 256

-47104

2 016

3 061

342 153

-365 207

-

-

-

-

-365 207

-47 104

2 016

3 061

342 153

-365 207

Mérleg

Eszközök összesen

4 568 268

3 612 312

3 411518

3 524 303

3 283 068

Befektetett eszközök

2 721 793

2 706 443

2 638 066

2 356 749

1657 180

Forgóeszközök

1746 801

829 252

631705

1094 236

1527 210

Pénzeszközök

1191812

293 230

352 278

725 068

1 369 981
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Aktív időbeli elhatárolások

Saját tőke

Céltartalékok

Kötelezettségek

99 674

76 617

141 747

73 318

98 678

2 105 115

2 152 219

2 150 203

2 147 142

1804 989

40 000

482 761

765 561

684 635

1118 317

593 359

489 192

329 580

475 519

257 256

1—:-------Adófizetési kötelezettség

Rövid lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

568 128

478 875

320 899

464 358

246 221

25 231

10 317

8 681

11161

11 035

1829 794

488 140

166 174

217 007

102 506

Pénzűgyi mutatók

Eladósodottság foka

0.13

0.14

0.10

0.13

0.08

Eladósodottság mértéke - Bonitás

0.28

0.23

0.15

0.22

0.14

-5.29

0.26

0.22

44.68

-59.18

2.85

1.36

1.56

1.87

5.83

Árbevétel arányos eredmény %

Likviditási gyorsráta

Az eredménykimutatás adataiból kiolvasható, hogy az Üzemeltető öt év átlagában kiegyensúlyozottan
működött, jelentős veszteséget nem halmozott fel. Az Üzemeltető árbevétele jelentősen nagyobb, mint a
projektből származó új feladatok ellenértéke, ezért a projekt révén megjelenő többlet szolgáltatási igény
teljesítése pénzügyi, gazdasági szempontból biztosított.
6.8. Finanszírozási

források meghatározása

A projekt finanszírozási forrásainak meghatározása során az alábbi három, prioritási sorrend szerint rendezett
lehetőség merült fel.
1)

a Projektgazda szempontjából a legkedvezőbb lehetőség a vissza nem térítendő támogatás
igénybe vétele, mert ebben az esetben a beruházási költség nem (vagy csak az esetleges önerő mértékéig)
terheli a Projektgazda költségvetését.

2)

Hitel: a Projektgazda számára finanszírozási lehetőséget jelent banki hitel igénybe vétele a projekt
beruházási költségeinek finanszírozására. Mivel azonban a projekt nem termel bevételt (a realizálható
bevételek lényegesen alatta maradnak az üzemeltetési és karbantartási költségek a projekt révén
megnövekedett összegének), a hitel adósságszolgálata (a kamat és a törlesztőrészletek összege) jelentős

Pályázati forrás:
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terhet jelent a Projektgazda költségvetésére. A három bemutatott projektjavaslat közül a legkisebb
költségvetésű Alapcsomag banki finanszírozása (évi 4% kamatláb, 5 év futamidő) 180 millió forint éves
adósságszolgálatot eredményezne a Projektgazdánál.
3)

a Projektgazda elvileg megvalósíthatja a projektben tervezett fejlesztéseket saját forrásból is,
azonban a jelenlegi hazai önkormányzati gazdálkodása jellemzően nem teszi lehetővé a költségvetés terhére
megvalósított fejlesztési projektek finanszírozását, különösen abban az esetben, ha az üzemeltetés
többletköltséget eredményez, amihez nem társul legalább ugyanannyi árbevétel is.

Saját forrás:

A finanszírozási lehetőségek áttekintését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a projekt
megvalósításának legvalószínűbb lehetősége a vissza nem térítendő pályázati forrás bevonása. A továbbiakban
ennek megfelelően a pályázati forrásokhoz kapcsolódó finanszírozási tervet állítottunk össze.
6.8.1. EU TÁMOGATÁS SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA

A projektre vonatkozóan elvégeztük a nettó bevételtermelés vizsgálatát. A számítás eredményeit az alábbi
táblázatok tartalmazzák, külön az Alapcsomagra, a Bővített csomagra és az Optimista csomagra vonatkozóan.

37. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata -Alapcsomag

Megnevezés

MFt

Diszkontált pénzügyi bevétel (a)

0,000

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)

40,287

Diszkontált pótlási költség (c)

0,000

-40,287

Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c)

38. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata - Bővített csomag

Megnevezés

Diszkontált pénzügyi bevétel (a)

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)

Diszkontált pótlási költség (c)

Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c)

MFt

0,000

132,928

0,000

-132,928

133

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT

39. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata - Optimista csomag

Megnevezés

MFt

Diszkontált pénzügyi bevétel (a)

27,125

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)

159,415

Diszkontált pótlási költség (c)

0,000

-132,290

Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c)

Mivel mindhárom projektcsomag esetében a Diszkontált nettó működési bevétel negatív, nettó bevételt nem
termelő projektnek minősülnek.

6.8.2. Támogatási összeg számítása nettó bevételt nem termelő projektre
A projektre vonatkozóan meghatároztuk a lehetséges maximális támogatási összeget. A számítás eredményeit
az alábbi táblázatok tartalmazzák, külön az Alapcsomagra, a Bővített csomagra és az Optimista csomagra
vonatkozóan.
40. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt nem termelő projektek esetén - Alapcsomag

Megnevezés

%

Ft

Elszámolható költség (EC)

802 211 843

Nem elszámolható költség (NEC)

TOP prioritási tengely támogatási arány

0

100%

TOP támogatási összeg

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)

802 211843

85%

EU hozzájárulás*

681880 067

Nemzeti költségvetési hozzájárulás

120 331776
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0

Kedvezményezett hozzájárulása

41. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt nem termelő projektek esetén - Bővített csomag

Megnevezés

%

Ft

Elszámolható költség (EC)

1271073 192

Nem elszámolható költség (NEC)

TOP prioritási tengely támogatási arány

0

100%

TOP támogatási összeg

1271073 192

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)

85%

EU hozzájárulás*

1080 412 213

Nemzeti költségvetési hozzájárulás

190 660 979

Kedvezményezett hozzájárulása

0

42. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt nem termelő projektek esetén - Optimista csomag

Megnevezés

%

Elszámolható költség (EC)

1 548 953 070

Nem elszámolható költség (NEC)

TOP prioritási tengely támogatási arány

TOP támogatási összeg

Ft

0

100%

1 548 953 070
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Prioritási tengelyre vonatkozó maximális
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)

EU hozzájárulás*

1316 610 110

Nemzeti költségvetési hozzájárulás

232 342 960

Kedvezményezett hozzájárulása

0

A fenti táblázatokból látható, hogy vissza nem térítendő pályázati forrásból akár a tervezett fejlesztések 100%-a
is finanszírozható. A további elemzéshez a konkrét pályázati konstrukció részletes vizsgálata szükséges.
6.8.3. A FINANSZÍROZÁS FORRÁSA
A 2014-2020 programozási időszakban a Zöld város kialakítása (megyei jogú városok esetében TOP-6.3.2, többi
város esetében TOP-2.1.2) pályázati felhívás célkitűzéseinek a projekt nagy mértékben megfelel, azonban ezek
a pályázatok már lezárultak. A 2021-2027 programozási időszak felhívásai még nem véglegesek, azonban a
tervezet formájában elérhető Élhető települések című, VMOP-1.2.1-21 kódszámú pályázati felhívás - az

alkalmassági feltételek teljesülése esetében - lehetőséget biztosít a Projektgazda számára Európai Uniós
pályázati forrás bevonására. A projekt finanszírozási forrásait forrásonkénti és évenkénti bontásban az alábbi
táblázat tartalmazza.
43. táblázat: A finanszírozás forrása (MFt) -Alapcsomag

Megnevezés

Összesen

FPV

2022

2023

1. Strukturális Alapok hozzájárulása

631,690

681,880

33,904

647,976

2. Hazai központi költségvetési támogatás

111,475

120,332

5,983

114,349

0,000

0,000

0,000

0,000

743,165

802,212

39,887

762,325

3. Saját forrás: önerő

Összesen

44. táblázat: A finanszírozás forrása (MFt) - Bővített csomag

Megnevezés

1. Strukturális Alapok hozzájárulása

FPV

987,446

Összesen

1080,412

2022

54,204

2023

647,676

2024

378,533
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2. Hazai központi költségvetési támogatás

3. Saját forrás: önerő

Összesen

174,255

190,661

9,565

114,296

66,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1161,701

1271,073

63,769

761,971

445,332

45. táblázat: A finanszírozás forrása (MFt) - Optimista csomag

Megnevezés

1. Strukturális Alapok hozzájárulása

2. Hazai központi költségvetési támogatás

3. Saját forrás: önerő

összesen

FPV

összesen

2022

2023

2024

1 201,806

1316,610

79,165

719,956

517,489

212,083

232,343

13,970

127,051

91,322

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1413,889

1548,953

93,135

847,008

608,810
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7. Kockázatelemzés
A projekttel kapcsolatban felmerülő kockázatokat két szempontból közelítve mutatjuk be táblázatos formában:
1. Megvalósítási kockázatok: a projekt előkészítési és beruházási tevékenységeihez kapcsolódó tényezők.
2. Fenntartási kockázatok: a projekt során létrejött fejlesztések, eszközök üzembe helyezését követően, az
üzemeltetéshez és a projekt fenntartásához kapcsolódó tényezők.
46. táblázat: Megvalósítási kockázatok

Kockázati
típus

Kockázati
tényezők,
amelyek a
fejlesztés
megvalósulását
veszélyeztetik

Milyen
valószínűséggel
következhetne
k be
1-2-3-4-5

Milyen
hatást
gyakorolna
ka
fejlesztésre

I

A kockázati
tényezők kivédése
és a kockázat
kommunikációja

1-2-3-4-5

Aktív kapcsolattartás
a célcsoporttal. A
rendezvények
megtervezése során
a célcsoport számára
vonzóvá kell tenni a
programokat és a
motivációt
fenntartani.

rendezvényekbe
bevonni
kívánt
lakosok
nem
mutatnak
érdeklődést
a
programokon
való részvételben

TÁRSADALM

Tevékenysé
g vagy
funkció,
amire a
kockázat
vonatkozik

Partnerségi
tervezés során az
érintettek
nem
mutatnak
érdeklődést
a
társadalmi
párbeszédben,
nem érdekeltek a
fejlesztés
megvalósításába
4

Széleskörű
tájékoztatás
szükséges a
fejlesztés
előkészítésének
adott állapotáról,
lehetőséget kell
biztosítani a valós
párbeszédre, a
véleményeket és
javaslatokat a
projektfejlesztés
során figyelembe kell
venni. A projekt
társadalmi
elfogadottságát az
önkormányzat
részéről biztosítani
szükséges, mert e
tényező a későbbi
kihasználtságra is
hatással van.
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Megfelelő
kommunikáció
a
projekt
teljes
életciklusa során

Helyi
lakosság,
civil szervezetek
ellenállása

1

O

A helyi lakosság
aktivizálása,
bevonása a projekt
előkészítésébe
A
célcsoport
igényeinek
és
elvárásainak pontos
megismerése

A
megvalósítás
folyamata
nem
megfelelően
koordinált, így a
projekt
megvalósítása
veszélybe kerül

1

4

Megfelelő tudással
rendelkező
menedzsment tagok
kiválasztása
A kiválasztás során
szigorú
feltételek
meghatározása

A
helyi
lakosság
aktivizálása,
bevonása a projekt
előkészítésébe

SZERVEZETI/

A
projektben
létrehozott
infrastruktúra
alulhasznosított
lesz

1

4

INTÉZMÉNYI

A
célcsoport
igényeinek
és
elvárásainak pontos
megismerése
Megfelelő
kommunikáció
a
projekt
teljes
életciklusa során

Humánerőforrás
és
likvid
pénzforrás hiánya

Előre nem látható
kivitelezési
munkák merülnek
fel a megvalósítás
alatt, amely a
projekt időszakot
meghosszabbítja

Z

3

D

Megfelelő szervezeti
és forrás tartalékok
elkülönítése
a
szükséges időszakra.

4

A projektfejlesztési
szakaszban a műszaki
felmérések
során
minimálisra
csökkenthető
a
kockázat.
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A kivitelező nem
tud
határidőre
teljesíteni

2

5

A közbeszerzés során
a kivitelezők
referenciáival
biztosítani szükséges
a minőséget és
megbízhatóságot. Az
építési szerződésben
a határidőket és azok
be nem tartásának
következményeit
meg kell határozni, a
határidőt úgy kell
meghatározni, hogy
az előre nem látható
események orvoslása
is projekt időszakon
belül megvalósítható
legyen. Garanciális
szerződéskötés
szükséges, amely
legalább 3 éves
időtartamra
garanciát ad a
kivitelezési munkák
megfelelőségéről

Megfelelő
referenciákkal
rendelkező kivitelező
kiválasztása

MŰSZAKI

A
közbeszerzési
felhívásban szigorú
feltételek
meghatározása

Nem az előírt
műszaki
tartalommal
készülnek el az
építési elemek.

1

Az
indikátorok
teljesítése
nem
lehetséges.

1

4

Teljesíthető
és
mérhető indikátorok
meghatározása

Kiviteli
tervek
elkészítésének
elhúzódása

2

4

Határidőhöz kötött
tervezési szerződés
elkészítése szükséges

A projekt nem jut
pályázati
forráshoz, ennek

2

5

A
pályázati
dokumentáció
minden tekintetben

4

A kedvezményezett
érdekeit képviselő,
releváns
tapasztalattal
rendelkező műszaki
ellenőr alkalmazása
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hiányában
beruházás
elmarad.

a

megfelel a pályázati
felhívásnak.

Általános
költségek
növekedése

3

5

Projekt
költségvetésének
alultervezése.

2

5

A
költségvetés
szakemberek
általi
ellenőrzése

5

Kifizetési kérelmek és
beszámolók
összeállítása
mérföldkövenként.

5

Közbeszerzési
eljárások megfelelő
előkészítése,
az
eljárásokhoz
szükséges
háttér
dokumentáció
(kiviteli
tervek,
szolgáltatások
részletes
specifikációja,
eszközlista)
megfelelő
időben
való
rendelkezésre
állása

5

Szerződések
ütemezése és az
ütemezéshez
kapcsolódó
kötbér
beépítése,
hogy
csúszás
esetén
időben be lehessen
avatkozni

4

Megfelelő
projektmenedzsmen
t
szervezet
kialakítása a nem várt
és
előre
nem
jelezhető jogszabályi
környezet
változás
okozta
esetleges
többletfeladatok
kezelésére

A
támogatási
összeg
kifizetésének
a
csúszása

1

A piaci árak alapos
feltérképezése

PÉNZÜGYI

Közbeszerzési
eljárás
elhúzódása

Szerződésekben
vállalt határidők
be nem tartása

2

2

JOGI

Esetleges
jogszabályi
változások

2
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A
támogatási
szerződés
megkötéséhez
szükséges
dokumentumok

Támogatási
szerződés
megkötésének a
csúszása

határidő
teljesítés

47. táblázat: Fenntartási kockázatok

mm
TÁRSADALMI

a tervezett
funkcióknál nem
mutatkozik az
igényfelmérésben
jelzett
nagyságrendű igény

3

3

Minden
funkció

Aktív
kapcsolattartás a
célcsoporttal. A
társadalmi akciók
megtervezése során
a célcsoport
számára vonzóvá
kell tenni a
programokat és a
motivációt
fenntartani.

SZERVEZETI
/INTÉZMÉNYI

Az önkormányzaton
belül lezajló
esetleges szervezeti
átalakítások miatt
csökken a
fenntartásért
felelős szervezeti
egység(ek)
autonómiája.

2

5

Minden
funkció

Az SzMSz-ben
rögzíteni szükséges
a felelősségeket és
kompetenciákat,
mely alapján a
releváns szervezeti
egységek
folyamatos
működése
biztosított.

MŰSZAKI

A projekt
eredmények
minősége nem
megfelelő, gyakori
a meghibásodás.

2

5

Minden
funkció

Szerződéses
garanciák
érvényesítése.

Az önkormányzat
bevétele elmarad a
tervezettől, a

2

4

Minden
funkció

Az önkormányzat
pénzügyi alapot hoz
létre, melyből a

PÉNZÜGYI/
GAZDASÁGI
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projekt
eredmények
fenntartása nem
finanszírozható.

JOGI

A jogszabályi
környezet
változásával a
fenntartás
szervezeti-pénzügyi
háttere válik
bizonytalanná.

projekt fenntartását
hosszútávon
biztosíthatja.

2

5

Minden
funkció

A jogszabályi
változások
figyelemmel
kísérése, a
szervezeti- és
pénzügyi háttér
folyamatos
biztosítása.
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8.GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSOK VIZSGÁLATA
A projekt gazdasági-társadalmi hatásainak vizsgálatát a városrehabilitációs pályázatok költség-haszon
elemzéséhez készült útmutató alapján készítettük el.
A városrehabilitációs pályázatokhoz készült költség-haszon elemzés közgazdasági elemzés fejezetének célja,
hogy reális képet adjon a komplex fejlesztés várható hatásairól. A városrehabilitációs pályázatok során,
jellegüket tekintve egymástól eltérő beavatkozások valósulnak meg, ezért a számba veendő hatások, externáliák
száma is gazdagabb. Éppen ezért, a hatások integrált figyelembe vételére törekszünk és nem cél minden
támogatható tevékenységre elkülönült elemzések elkészítése.
A városrehabilitációs pályázatok komplex jellege miatt, jelen közgazdasági elemzés kulcsfontosságú része - a
konkrét elemzést megelőzően - az egyes támogatható tevékenységek (beavatkozások) és a különböző hatások
közti összefüggések feltérképezése. Ezeknek az összefüggéseknek vizsgálatával állapítható meg, hogy az elemzés
során milyen számítási módszereket kell elvégeznünk.
Első lépésként számba vettük a projektben megvalósuló összes tevékenységet, melyek a „beavatkozás-hatás
mátrix" első oszlopában szerepelnek. A projekt tevékenységeihez hozzárendeltük, hogy azok kapcsán mely
környezeti / társadalmi / gazdasági hatások merülhetnek fel.
48. táblázat: Beavatkozás-hatás mátrix

Gyalogosháiózat megújítása:
burkolatok, lépcsők megújítása

X

Berendezési tárgyak megújítása

X

Parki faállomány megújítása
(ápolása, invazív fajok eltávolítása)

X

Természetközeli kialakítású tó

X

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

X

X

játszótér felújítása (szitakötő)

X

Vagon környezetének rendezése
vízmedencével

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

_____
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Tájékoztató útjelző táblák
kihelyezése

X

X

Közvilágítás fejlesztése

X

X

X

X

Automata öntözőrendszer kiépítése

X

X

X

X

Vadvirágos rét madárbarát
cserjefoltok kialakítása

X

X

X

X

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

X

X

X

X

Tiny forest - mini erdő kialakítása

X

X

X

X

X

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

X

X

X

X

X

Futókör létesítése

X

X

X

X

Petanque pályák létesítése

X

X

X

X

Sakkasztalok kihelyezése

X

X

X

X

Agility pálya (zárt kutyafuttató)
létesítése

X

X

X

X

Fitneszpont bővítése (új elemek)

X

X

X

X

Jakobinus emlékhely rendezése

X

X

X

X

Biztonsági kamerák telepítése

X

X

X

Vezeték nélküli internetkapcsolat
biztosítása

X

X

X

X

X

X

X

X
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Zenepavilon létesítése

X

Live site létrehozása

X

Gördeszkapálya

X

Vendéglátóhely kialakítása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A projekt jelenlegi állapota szerint elkészítettük a fenti táblázatot. A következő lépésben - amennyiben a projekt
továbbtervezése során az elemzéshez szükséges információk rendelkezésre állnak - a „naturália-mátrixban" azt
kell megállapítani, hogy az egyes hatások számszerűsítésére szükség van-e. Ennek oka, hogy a különböző
tevékenységek ellentétes irányban befolyásolhatnak egy hatótényezőt. Például míg egy kihasználatlan, funkció
nélküli ingatlan hasznosítása növeli, a lakóépületek hőszigetelése viszont csökkenti a hőenergia felhasználást,
így egy hatás esetében előfordulhat, hogy a komplex projekt összességében nem okoz jelentős változást. Ennek
ellenére nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez milyen tényezők eredőjeként állapítható meg. A naturáliamátrix lényege, hogy a tevékenységek által kifejtett hatásokat valamilyen módon be kell mutatni és
mértékegységeket kell hozzájuk rendelni. A naturália-mátrix még nem jelenti a hatások pénzben való kifejezését,
csak a hatások naturáliákban (mértékegységekben) való kifejezését. Amennyiben a hatás naturáliákban
kifejezhető eredője számottevő, és az egyes hatásokhoz való későbbi útmutatás ezt elvárja, az egyes hatásokat
pénzértékben számszerűsíteni, monetizálni szükséges.
A pénzben kifejezhető hatások a költség-haszon elemzés Közgazdasági elemzés táblázatának megfelelő soraiba
fog kerülni.
A projekt továbbtervezése során a naturália-mátrix kitöltéséhez az alábbi tervezői adatok összegyűjtését
tervezzük.
49. táblázat: A hatások eredője naturáliákban kifejezve

1. Levegő, talaj-, víz
szennyezés

A tevékenységekhez kapcsolódó releváns mértékegységek, mint: felhasznált
energiának/CÖ2 kibocsátásnak, talajba kerülő szennyező anyagok mennyiségének
változása, alkalmazott környezetbarát technológiák száma stb.
Mivel ezek a hatások többfajta adón keresztül kompenzálva vannak, a hatás monetizálása
nem elvárt.

2. Zaj

Megnövekedett, vagy csökkenő zajterhelés decibelben kifejezve.
Zajterheléssel, vagy annak csökkenésével érintett családok száma.

3. Zsúfoltság

Pénzben nem számszerűsítendő, de mértékegységben bemutatandó hatás: forgalom- és
tehercsillapítással érintett közterületek nagysága. Összes megnövekedett/csökkent elérési
idő, órában kifejezve.
Adott esetben elkülöníthető a különböző járművekkel utazók, illetve munkaidőben vagy
szabadidőben utazók elérési ideje.
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4. Balesetek

Balesetek számának változása, mely elkülöníthető a balesetek kimenetelének súlyossága
szerint.

5. Hulladék

A tevékenységekhez kapcsolódó releváns mértékegységek, mint pl. szelektív kezelésbe
vett hulladék mennyisége, bevont lakások száma stb. Mivel ez a hatás többfajta adón
keresztül kompenzálva van, a hatás monetizálása nem elvárt.

6. Területhasználat

A megváltozott használati jellegű földterületek nagysága, hektárban kifejezve, földterület
típusonként, a földhasználat változásának externális költsége táblázat alapján.

7/1. Munkahely
teremtésre gyakorolt
hatás

Létrejövő új munkahelyek száma.

7/2. Foglalkoztatási
hatás

A számítás célja a járási munkahelyteremtés foglalkoztatásra és ezen keresztül az
államháztartásra gyakorolt hatásának előrejelzése: új munkahelyek száma x
foglalkoztatási hatás járási értéke (Ft).

8. Opportunity cost

Amennyiben releváns, nem naturáliában, hanem elveszett költségként, forintban kell
kifejezni.

9. Életminőség javulás

Azon lakóingatlanok száma (vagy akár négyzetméterben kifejezve), amelyek esetében
ingatlanérték növekedés várható a fejlesztés hatására.

10. Egyéb hatások

Fenntartható közösségfejlesztési tevékenységek, akciók száma, kialakult közösségi hálók
száma.
Lakosságmegtartás és/vagy lakosságszám növelés esetén: megtartott lakosság száma,
lakosságszám növekedés (abszolút szám, vagy arány).
Információval/információs technológiával való ellátottság esetén:
pl. internet penetráció változásának mértéke százalékban meghatározva.
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9.Összegzés: a projekt megvalósíthatósága
A projekt megvalósulása esetére három lehetséges forgatókönyvet dolgoztunk ki, amelyek a rendelkezésre álló
fejlesztései forrás és a projektgazda szándékától függően valósíthatók meg. Az egyes projektváltozatok főbb
műszaki tartalmát a következőkben ismertetjük.
Alapcsomag: magas prioritású projektelemek

Ez a projektjavaslat a magas használati értékű, jelentős lakossági támogatottságot élvező projektelemeket
tartalmazza az alábbiak szerint:
•

Gyalogoshálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása

•

Berendezési tárgyak megújítása

•

Parki faállomány megújítása (ápolása, invazív fajok eltávolítása)

•

Természetközeli kialakítású tó

•

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

•

Játszótér felújítása (szitakötő)

•

Vagon környezetének rendezése vízmedencével

•

Futókör létesítése

•

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

Ez a projektjavaslat valósítható meg a legrövidebb idő alatt és a legkisebb összegű forrás bevonásával.
Bővített csomag: magas és közepes prioritású projektelemek

A Bővített csomag tartalmazza az összes, az Alapcsomagban szereplő projektelemet, valamint az alábbi
fejlesztéseket is:
•

Tájékoztató útjelző táblák kihelyezése

•

Közvilágítás fejlesztése

•

Automata öntözőrendszer kiépítése

•

Vadvirágos rét madárbarát cserjefoltok kialakítása

•

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

•

Tiny forest - mini erdő kialakítása
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•

Petanque pályák létesítése

•

Sakkasztalok kihelyezése

•

Agility pálya (zárt kutyafuttató) létesítése

•

Fitneszpont bővítése (új elemek)

•

Jakobinus emlékhely rendezése

A Bővített csomag Alapcsomaghoz képest hosszabb idő alatt és jelentősebb összegű forrás bevonásával
valósítható meg.
Optimista csomag: az összes tervezett projektelem

Az Optimista csomag tartalmazza az összes tervezett projektelemet, így az Alapcsomagban és a Bővített
csomagban szereplő projektelemeket, valamint az alábbi fejlesztéseket is:
•

Biztonsági kamerák telepítése

•

Vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása

•

Zenepavilon létesítése

•

Live site létrehozása

•

Gördeszkapálya

•

Vendéglátóhely kialakítása

Ez a projektjavaslat az az Alapcsomaghoz és a Bővített csomaghoz jelentősebb összegű forrás bevonásával
valósítható meg.
A fenti három projektjavaslat főbb pénzügyi adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
50. táblázat: A projektjavaslatok főbb pénzügyi adatai

Projekt nélküli állapot

Alapcsomag

Bővített csomag

Optimista csomag

0,000

84,220

1,974

802,212

88,189

1,974

” 1 271,073

99,616

1,974

1 548,953

102,516

3,974
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A finanszírozási lehetőségek (vissza nem térítendő támogatás, hitel, saját forrás) áttekintését követően arra a
következtetésre jutottunk, hogy a projekt megvalósításának legvalószínűbb lehetősége a vissza nem térítendő
pályázati forrás bevonása. A továbbiakban ennek megfelelően a pályázati forráshoz kapcsolódó finanszírozási
tervet állítottunk össze.
A rendelkezésre álló pályázati információk alapján megállapítottuk, hogy vissza nem térítendő pályázati forrásból
akár a tervezett fejlesztések 100%-a is finanszírozható. A további elemzéshez a konkrét pályázati konstrukció
részletes vizsgálata szükséges.
A pénzügyi elemzés során igazoltuk, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt,
túl-támogatás nem történik. A részletes elemzésben a teljesítménymutatókkal szembeni követelmények
teljesülnek, azaz:
•

FNPV(C) negatív,

•

az FRR(K) alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta.

A pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazoltuk, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök
működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható. A részletes elemzésben pénzárammal
szembeni követelmény teljesül, azaz:
•

az egyes években a projektgazda és az üzemeltető halmozott működési pénzárama nem negatív.
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10. Melléklet
1.

SZ. MELLÉKLET ON-LINE LAKOSSÁGI FELMÉRÉS EREDMÉNYE

Terület: 109.856 m2
Fenntartó: Fővárosi Önkormányzat
Kerület: I.
Zöldfelületi intenzitás: 82%

Meglévő funkciók:

o Játszótér
o Sportpálya
o Fitneszpark

Vérmező értékelése a beérkezett online kérdőívek (kozossegitervezes.hu) alapján
Beérkezett kérdőívek száma: 358 db
KITÖLTŐK ÉLETKORA ÉS NEME:

24,35é

S,7k
■ férfi

12,356

11,756

■ nő

4,556

0,6%o,3íí
W-18 év között

19-30 év között

31-45 év között

46-65 év között

65 é,: fefett
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HONNAN ÉRKEZIK A PARKBA:

A park lősz cm s etisag sö c'

25.1*

Gya’og 5-10 percny' táiíoiságbóS

24.6*

Gyaiog 10-2C percnyi tazoisagbó

16,2*
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26.5H

LÁTOGATÁS GYAKORISÁGA:

mriden nap
hetente többször
hetente

jó ’dö esetén
rósz d5 esetén

néhány hetente
rókábban
soha

MEGKOZELITES:

gyaög

63.4*

345%

kerékpárra'

I
töm eg köz :eked ésse

gépkocsivá'

egyéb

•I
• •

28,2%

6.4%

4.854
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LEGGYAKORIBB TEVÉKENYSÉGEK:

79%

3196

Sportoés
■ Vaam'v'en
hasznáeta
Áthaladás

6956

20% aratás

Sétálás
4196

2796

Játsóterezés, gyerekjáték
Kutyasétá.tatás,

2996
2596

kutyarfuttásG

Egyedii' ét, evonu'ás
1096
296

Társas egy űrt lét. barát:
talákctás
■ Egyéb
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PARK KÖZBIZTONSÁGA:

25 íc

21*.
20*

20í'c

17*

15H

13*

■ ferfs

10%

• nő
6*

'
5-i
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C?f
Nagyon nem
b:ztonságos

Nem biztonságos

Közepesen
biztonságos

Bétonságos

Nagyon
biztonságos

BEÉRKEZETT POZITÍV VÉLEMÉNYEK SZÁMA:

Babits Mihály szobor és Buda
Önkéntes Ezred emtek művén &
környezete
■ Beik is pihenő és eszmepont
környezete
w Beik kút

Napoz cterasz

Sportpark és környéke

■ Sz'takötő játszótér és környezete

■ Vagon Étterem és környéke

45

29

45

31

Vérmező zö'dfeiuletei és
köztekedés: útvonaiai
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MIÉRT SZERETI KEDVELT HELYEIT:

SS7

A hangulata, természet
adottsága miatt

i A kiépítettsége miatt

A parkhasznátok miatt
Z19

A megfeeíő üzemetetés miatt
43

BEÉRKEZETT NEGATÍV VÉLEMÉNYEK SZÁMA:

Babits Miháty szobor és Budai
Önkéntes Ezred emlék művének
környezete
■ Beikís pihenő és csomópont
környezete
■ Beik tűt

Nap ca óterasz

Sportpark és környéke

» Szitakötő játszótér és környezete

105

94

22

29

11

22

24

* Vagon Étterem és környéke

Vérmező zöldfewletei és
köztekedés: útvonaiai
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MIT NEM SZERET NEM KEDVELT HELYEIBEN:

A hangulata, természet;
adcttsága miatt

216

A kiépítettsége mert

A parkh asznátok miatt
76

A nem megfe:e!c üzemetetés
miatt

LEGINKÁBB KEDVELT ÉS NEM KEDVELT PARKTERÜLETEK:

487

Babits Miháíy sobor és Buda
Önkéntes Ezred emlékművének
környezete
■ Bc'kís pihenő és csomópont
környezete
■ Beik fűt

Napoz ötérász
191

5 portpark és környéke

23

16

2S

Szitakötő játszótér és környezete

45

Vagon Étterem és kornyéke
-65

-76

Vérmezőzöidfeiü'.etei és közlekedés
útvonala;
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HIÁNYZÓ ESZKÖZÖK

pad
3054

■ aszta!
■ szemetes
kutyás szemetes
világítás
■ ivókút
játs óeszköz
sportesköz
■ kerítés
■ burkolat

■f3 cserje
■ szobor, emlékmű
egyéb

HIÁNYZÓ FUNKCIÓK

szilárd burkolatú
ösvény
■ futókör
19,8%

■ játszótér
kutyafuttató
sportpálya
■ sportcsarnok
gyepes fejűiét
parko ó
■ fineszest köz
■ tó, nyit vízfeüiet
■ füves listás

■ fás Igét
egyéb
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Vérmező értékelése a beérkezett ZIFFA kérdőívek alapján - adatlap

Beérkezett kérdőívek száma: 96 db

ELÉGEDETTSÉG

LÁTOGATÁS

MEGKÖZELÍTÉS

UTAZÁSI IDŐ

GYAKORISÁGA

TARTÓZKODÁSI
IDŐ

3,2

59%

84%

90%

Átlag

Mindennap

Gyalogosan

Maximum 15

1 és 2 óra között

perc

időtartam

46%

SZÜKSÉG VAN A PARK FEJLESZTÉSÉRE?

A válaszadók többsége azért választja kikapcsolódásra ezt
a parkot, mert saját, ismerősük vagy családtagjaik
lakóhelye a parkhoz közel esik. A válaszadók csupán
elenyésző hányada szerint ez a legszebb, legjobb állapotú
zöldfelület.
Többen azt is kiemelték, hogy park valamely funkciója
vonzza ide őket, például a játszóterek, amik a
legkedveltebb helyek között vannak, illetve a park legfőbb
értékei között is nagyobb arányban említették.

IGEN

74%

NEM
Más meglévő park
fejlesztésére lenne szükség

5%

A Vérmező legnagyobb értéke maga a zöldfelület, annak
természetszerű jellege, a friss levegő, üdítő környezet,

valamint a kikapcsolódás lehetősége. Az emberek
általában sétálni, kikapcsolódni járnak ide, a szülők pedig
szívesen töltenek itt időt gyermekükkel és látogatják a
játszótereket.
NEM

Új park létesítésére lenne

11%

szükség
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A park hiányosságait tekintve a látogatóknak
jellemzően a növényállomány minőségi és
mennyiségi fejlesztésére
lenne
igényük,
szívesen látnának több virágkiültetést.

HIÁNYZÓ FUNKCIÓK:

A
hiányosságok
között
szerepel
a
vizarchitektúra, de a pihenőhelyek hiánya is
többször szerepelt a válaszok között.

18%

HIÁNYZÓ ELEMEK:

14%

13%

Az infrastrukturális elemek közül a többség a
közvilágítást hiányolja a területről, de a
válaszadók szerint illemhelyre, valamint több
padra és ivókútra is szükséges lenne a parkban.

T W w f1
21%

16%

14%

KEDVENC HELY

NEM KEDVELT HELY

A válaszadók többsége a játszótereket,
valamint a sétálóutakat és zöld, füves
területeket emelte ki, mint leginkább kedvelt és
látogatott részek.

A leggyakrabban a Déli pályaudvar környékét
jelölték meg kevésbé kedvelt parkrészekként,
főképp a hajléktalanok sokasága, az elszórt
hulladékok, valamint a zöldfelületeken gyakorta
található kutya és emberi ürülékek miatt.

160

Vérmező kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas fejlesztése, közösségi tér
kialakítása c. megvalósíthatósági tanulmányterv - MUNKAKÖZI VÁLTOZAT

SZÜKSÉG VAN A PARK KERÍTÉSSEL VALÓ VÉDELMÉRE?
A többség szerint a park bekerítésére, éjszakai lezárására nincs szükség, ám a játszótér bekerítését,
illetveéjszakai zárva tartását a többség szükségesnek tartja.
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2.

SZ. MELLÉKLET RÉSZLETES KÖZMŰ VIZSGÁLATOK

Az alább bemutatásra kerülő M = 1:3000 méretarányban készült közművizsgálati térképek részletesebben
ábrázolják szakáganként a meglévő közműhelyzetet. Megjelenítésre kerülnek a következő szakági elemzések:
•

vízellátás,

•

csatornázás,

•

villamosenergia-ellátás,

•

gáz- és távhőellátás,

•

elektronikus hírközlés.
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Vérmező közpark
stratégiai terve
I. kötet
Helyzetelemzés és -értékelés

Vérmező közpark stratégiai terve
I. kötet: Helyzetelemzés és -értékelés
Egyeztetési Anyag

MEGBÍZÓ
Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály
Erő Zoltán

főosztályvezető, főépítész

Bardóczi Sándor

osztályvezető, főtájépítész

MEGBÍZOTT
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Albrecht Ute

ügyvezető

SZERZŐK
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Tatai Zsombor

oki. tájépítészmérnök

Bódi-Nagy Anasztázia

oki. tájépítészmérnök

Pogány Aurél

oki. táj- és kertépítészmérnök

Ökrös László

településmérnök, városépítési-városgazdálkodási
szakmérnök

Sztás Dániel

oki. építőmérnök, közlekedéstervező

Orosz István

oki. villamosmérnök

Szabó Krisztián

oki. építőmérnök

Erdélyi Regina

oki. tájépítészmérnök

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály
Gábor Péter PhD

oki. tájépítészmérnök

KÖZREMŰKÖDŐK
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály
Wendl Viktória

oki. tájépítészmérnök

Lakatos Luca
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Ludvigh Bertalan
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Szűcs Tekla

településmérnök

Valamennyi térképet, ábrát a BFVT Kft. készítette, az ettől eltérő esetek külön jelölve.
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2. Helyzetelemzés
2.1. Történeti kitekintés
A terület alatt folyik az Ördög-árok, amely ma mesterséges csatornaként a területen észre sem vehető,
szabályozása (1873-78) előtt azonban az Ördög-árok hordaléka alakította a területet.
A14. században itt álló Lógod falu a török idők során pusztult el. Ezután a terület glacis, vagyis a védelem részére
kilövést biztosító sík területként szolgált. 1784-ben a glacis megszűnt. Később a várnagy kaszálóként használta a
területet, ezért Generális rétnek hívták.
A Vérmező elnevezés onnan ered, hogy ezen a helyen végezték ki Martinovics Ignácot, a magyar jakobinus
mozgalom vezérét, és társait 1795-ben. Ennek az eseménynek állít emléket Matzon Frigyes emlékműve a park
északi részén, a Magyar Jakobinusok emlékhelyén.
Az Attila úttal párhuzamosan futó Vérmezői sétányt 1900-1904 között hozták létre. Ezt leszámítva a park ekkor
még csak egy üres terület volt, melyet katonai gyakorlótérként, lovaspályaként használtak és több felvonulást,
díszszemlét is tartottak itt. A II. világháború végén eseti repülőtérként is működött. A háború után a mélyen
fekvő területet feltöltötték törmelékkel, majd 1948-ban parkosították. A kerttervező Hetessy Józsefné volt, a
megvalósítás művezetője Katonai Antal.

Díszfelvonulás, 1935 (Fortepan)

Roncsok a II. világháború után (Fortepan)

1967-ben helyezték el a parkban Szabó István Budai Önkéntes Ezred emlékművét. Ez évben a FŐKERT házikert
bemutatót létesített a Krisztina körút felőli oldalon, a korábban kialakított évelő bemutató és az út közötti
részen, amely később a metróépítkezés alatt szűnt meg (felvonulási terület és metró-műtárgy számára volt
szükséges a terület). A park ekkoriban még nagy évelő-gyűjteménnyel rendelkezett.

Házikert bemutató, 1969 (zoldkalauz.hu)

Évelő bemutató, 1952 (Fortepan)

1972-ben került a parkba Csíkszentmihályi Róbert szobrász alkotása a Herman Ottó emlékkút. Az M2 metró Déli
pályaudvari megállóhelyének építése során a park déli részének egy darabját elvesztette. Ez a terület, az állomás
1977-es átadása után, a metróhoz kapcsolódó kis tér lett medencével és csobogóval. 1979-ben, a Nemzetközi
Gyermekévben, játszótér épült Hetessy Józsefné tervei szerint. A játszóteret később, 1996-ban Csorba Vera

3

tervei szerint újították fel. A játszóteret ekkor el is kerítették, nevét pedig Kiss István Szitakötők nevű szobra után
kapta. 1980-ban épült meg a játszótér mellett a FŐKERT öltözője és szerszámraktára.

Hermann Ottó emlékkút, 1980-as évek (zoldkalauz.hu)

Játszótér, 1977 (Fortepan)

2007-ben adták át az ELMŰ 120/10 kV-os alállomását, mely térszín alatt helyezkedik el a Budai Önkéntes Ezred
emlékművénél. Következő évben, a költő születésének 125. évfordulóján, a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat itt állította fel Budapest első köztéri Babits Mihály szobrát (Marton László alkotása).
2011-ben újították fel a játszótér melletti magasabb térszínt Szálkái Adrienne (FŐKERT Tervezési Stúdió) tervei
szerint. 2013-ban a park északi végén, csatlakozva a park szélén futó kerékpárúthoz, egy kerékpáros szerviz- és
információs pontot alakítottak ki a Svéd Fenntarthatósági Program keretében, Kaposi Nóra és Sándor Tamás (S
Tér Kft.) tervei alapján. Az utóbbi években egy fitneszpark is kialakításra került a park északi felén és rovarhotel,
valamint madárodúk kihelyezése is megtörtént.

Babits Mihály szobra (kozterkep.hu)

Kerékpáros pihenő (s-ter.hu)

Összegzés
►

A park jelentős történelmi helyszín, kulturális és történeti értékekben gazdag.

►

A Vérmező a II. világháború végéig egy nyílt gyepes terület volt, parkosítására csak ezt követően

►

A 70-es, 80-as években intenzívebb hasznosítás jellemezte a területet: évelő és házikert bemutató,

►

Az utóbbi évtizedekben a játszótér megújult, ELMŰ alállomás, kerékpáros pihenő és fitneszpark

került sor.

több emlékmű, szökőkút is volt a parkban.

létesült.
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2.2. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A vizsgálati terület Budapest főváros településszerkezeti tervében meghatározott Belső zónában helyezkedik el
az I.

kerület északnyugati szélén, közel a XII. kerülethez.

Kedvező központi helyzete miatt jó a

megközelíthetősége mind a budai, mind a pesti oldalról. Budavár parkjainak egyike, ráadásul központi
elhelyezkedéséből adódóan jelentős látogatottsággal is bír.
Jelentős városi útvonalak közül északról és keletről az Attila út, nyugatról a Krisztina körút határolja, míg délről
a Mikó utca a Vérmező határa. A park közvetlenül a Déli pályaudvar felől közelíthető meg, közvetett kapcsolata
pedig a budai oldalon a Széli Kálmán térrel, a Döbrentei térrel, a Szent Gellért térrel és a Móricz Zsigmond
körtérrel van, ahonnan közvetlen villamos- és buszjáratokkal is elérhető a park területe; a környező
lakóterületekről gyalogosan több irányból is megközelíthető a park, bár a nagyforgalmú utak felől ez valamivel
nehézkesebb. A várnegyed felől a park közvetlenül gyalogosan megközelíthető a Körmöd utcán, a Korlát utcán,
a Bugát lépcsőn és a Mikó utcán keresztül.
A Vérmező fontos szerepet tölt be a kerület zöldfelületi rendszerében, része a budai parktengelynek, amely a
Dunát a Budai-hegyvidékkel összekötő, zöldfelületekben gazdag tengely és a város átszellőzésének
szempontjából meghatározó elem. Emellett a parktengely rekreációs potenciálja is meghatározó. Északon a
Városmajor, délen a Horváth-kert és a Tabán zöldfelületei terülnek el, mely utóbbi a Krisztina körút mentén a
Gellért-hegyig halad. A Vérmező és a Városmajor a budai oldal két jelentős zöldfelületének számít, de földrajzi
közelségük ellenére valódi kapcsolat jelenleg nincs a két park között. Hasonló a helyzet déli irányban a Horváthkert felé, ahol a két parkot intenzíven beépített városközponti vegyes területek választják el egymástól.
BUDAI PARKTENGELY

1MQ

500

3SÓ

-CD—OD~

1A.ACT1 mnlM T IASCA
iiiiiiiiii

•

■

■

•
■

VAW8W0. *
•

•
(

WO

-4,'é ,y'frw—^ ~ f ^

-CDCO-

."■ ■

■

« » « ■! B ,

B
B

*

i«i«

TOO

**
,

"TTV

900

•a

(ml

cnarnnmc*

Szilágyi
Erzsébet
fasor

Horvát

Tabán

BAl-4
csomóppnt

►

Meghatározó a kerület zöldfelületi rendszerében, szervesen kapcsolódik a budai parktengelyhez.

►

Nehézkes a park gyalogos megközelítésének lehetőségei és feltételei.

►

Probléma a Városmajor és a Vérmező közötti szerves kapcsolat hiánya.
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2.3. Funkcióvizsgálat
2.3.1. Területhasználat
A Vérmezőn a területhasználat tekintetében a közparki (10,9 ha, amelyből 8,6 ha intenzív zöldfelület), rekreációs
célú használat (pihenés, kutyasétáltatás sportolás és egyéb szabadidős tevékenységek, vendéglátás) a
meghatározó. A park területét a délkeleti oldal kivételével jelentős forgalmú közlekedési területek határolják,
azokon túl több - egy-egy irodaépületet, igazgatási és oktatási intézményt is magába foglaló - lakóterület, illetve
a Déli pályaudvar vasúti területe kapcsolódik a parkhoz, míg a délkeleti oldalon a Mikó utca egy vegyes, de
jellemzően lakófunkciójú területet választ el a parktól.

Parkterület

Játszótér

Sportpálya
TERÜLETHASZNÁLAT

Közpark
Lakóterület
Igazgatás
Irodaterület
Oktatás
Bank
Szálloda
Parkolóház
Egyéb zöldfelület
Közlekedési terület
'V.: Tervezési terület határa

Ó

1:7000

Összegzés
►

Jelentős méretű zöldterület (közpark).

►

A közpark jellemzően lakóterületi környezetbe ágyazódik be.
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2.3.2. Tulajdonvizsgálat
A Vérmező park telkének tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat csakúgy, mint a parkot határoló Krisztina
körútnak és Attila útnak. A déli Mikó utca a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában áll. A park
telkének használatára Budapest I. Kerület Budavár Önkormányzata jogosult, de csak közpark céljára. A telekre
több vezetékjog is be van jegyezve a FŐTÁV, illetve az ELMŰ részére.

1. Táblázat: Tulajdonviszonyok

Vérmező (7072 hrsz)

Jogosult

Jogcím

1. kér. Önkormányzat

Használati jog csak közpark céljára

FŐTÁV Rt.

Vezetékjog

Budapesti Elektromos Művek

2 vezetékjog összesen 3620 m2-es területre

ELMŰ Hálózati Kft.

10 vezetékjog összesen 13 543 m2-es területre

Budapesti Távhőszolgá Itató Zrt.

Vezetékjog az ingatlan 2461 m2 nagyságú
területére

TULAJ DON VIZSGALAT
|H Fővárosi Önkormányzat
TI I. kér. Önkormányzat

í * " I Tervezési terület határa

Ó

1:7000

Összegzés

>■

A park tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat.

►

Több közmű vezetékjog van a telken.
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2.3.3. Funkcióvizsgálat
A terület a főváros fontos rekreációs helyszíne, melyet a helyi és fővárosi lakosság nagy számban látogat. A park
a sűrűn beépített belváros egyik nagykiterjedésű zöldterülete, mely kikapcsolódást nyújt a helyi lakosság
számára.
A park funkciói elsősorban a déli részen csoportosulnak. Itt található játszótér, sportpálya, pingpong asztalok,
illemhely, a FŐKERT Nonprofit Zrt. (továbbiakban: FŐKERT) telephelye, több szobor, pihenőterasz. A park
középső részén kutyafuttatásra és piknikezésre is használt rét található, valamint itt áll Babits Mihály szobra és
a Budai Önkéntes Ezred emlékműve, illetve északabbra a Vagon vendéglő, fitneszpark és egy sportpálya színesíti
a park funkcióit. A park északi végében Martinovics Ignác emlékműve és egy kerékpáros pihenő található.
A park sétaútjainak burkolata kerekesszékkel, babakocsival nehezen járható és egyéb kerekes eszközök, mint
például kerékpár, gördeszka, roller használata is csak rövid szakaszokon lehetséges. Emiatt sokan a kerékpárutat
használják gyalogosan, illetve futásra, ami balesetveszélyes. Emellett a kerékpárút a Mikó utcai oldalon nincs jól
elkülönítve a gyalogos felülettől, és ebből is konfliktus helyzet adódik.
A parkban az óvodás és kisiskolás gyermekek számára kialakított játszótér üzemel, továbbá a tinédzser és felnőtt
korosztály számára található itt két sportpálya, pingpong asztalok és fitnesz park. Kifejezetten az idős korosztály
számára kialakított funkció a fitneszparkon kívül nincs jelen a parkban.
A különböző korosztályoknak szóló funkciók mellett a parkban a kutyatartók számára is helyet biztosít a rét, ahol
a kutyákat a nyílt terepen, a kerületi szabályoknak megfelelően szabadon futtatják a gazdák.
A funkciók elhelyezkedése tekintetében problémát jelent a különböző csoportoknak kialakított funkciók
szomszédsága vagy éppen távolsága. A fitneszpark közelében hiányolják a gyermekeknek szóló játékelemeket,
mivel így a szülőknek nincs lehetősége használni a fitnesz eszközöket. De a meglévő játszótér közelében is
szívesen látnának a felnőtt korosztály igényeit kiszolgáló kikapcsolódási lehetőséget nyújtó funkciót (pl. asztalok,
sakkasztalok, fitnesz elemek). Továbbá a tinédzser korosztálynak megfelelő helyszínt is hiányolják, melynek
elhelyezése a játszótértől távolabb eső helyen lenne alkalmas.
Sok fővárosi parkban felmerül problémaként a kutyák szabadon történő futtatása. A Vérmezőn azonban a gazdák
odafigyelnek kutyájukra, ezért a többi látogatónak jellemzően nincs problémája a biztonsággal és a tisztasággal.
A Vérmezőn ezért kevésbé hiányolják zárt kutyafuttató létesítését és inkább a jelenleg is fennálló
kutyasétáltatás! szokások rendezését szeretnék (több kutyaürülék-gyűjtő, agility pálya és a funkciók egyértelmű
lehatárolása).
A rekreációs funkciók konfliktusai mellett a szelektív hulladékgyűjtő-sziget okoz településképi problémát
elhelyezkedése, illetve kialakítása miatt, amelyet a rendszeresen előforduló, nem rendeltetésszerű használat
miatti rendezetlen állapot tovább erősít. Ehhez hasonlóan a FŐKERT telephely melletti parkoló is egy zavaró
funkció a játszótér szomszédságában. Jó példa azonban az ELMŰ alállomás föld alatti elhelyezkedése, valamint
a nem szelektív konténerek zárt tárolóban való elhelyezése.
A parkban jelenleg egy üzemen kívüli funkció is jelen van. A Herman Ottó emlékkút évek óta be van fedve, így a
szökőkút kellemes látványa helyett egy zavaró látványt nyújtó lefedés látható és a parkban jelenleg egyéb
vízarchitektúra elem sem található.
A parkban jelenlévő rekreációs funkciók esetén azok fejlesztésére, bővítésére is igény mutatkozik, jellemzően
több pad, asztal és játék vagy fitnesz eszköz elhelyezése lehet indokolt.
Összegzés
►

A funkciók a déli részen összpontosulnak.

►

A funkciók nem elégítik ki teljes mértékben minden korosztály (pl. az idősek) igényeit.

►

A funkciók elhelyezésénél fontos szempont a szomszédsági kapcsolatok figyelembevétele is (pl.
kutyás - nem kutyás, kisgyermek - tinédzser).
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2.3.4. Parkhasználati szokások, jellemzők
Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota
meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek, különösen a Vérmező, mint a belvárosban található közpark,
környezetvédelmi és szociális szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A Vérmező Budapest egyik
legnagyobb közparkja, a park zöldfelülete elhelyezkedése, arányai, növényállománya miatt a város szívében igazi
természeti kincs, mely számos növény- és állatfajnak ad otthont és menedéket. A park meglévő funkcióival és
értékes növényállományával rekreációs és pihenőhelyként funkcionál a lakosság számára.
•

A parkhasználók véleményének megismeréséhez, illetve a parkhasználati szokások értékeléséhez
elsősorban a Fővárosi Önkormányzat által végzett, nem reprezentatív, online közösségi felmérés szolgál
alapul. A kérdőívezés az Urban Dialog Kft. közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon zajlott
2021. április 27. és május 15. között. A kérdőívet összesen 854-en töltötték ki.

•

Ezen felül a város zöldfelületeinek védelme és fejlesztése érdekében idén elfogadott Radó Dezső Terv
(Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)) keretén belül szintén készül
parkhasználati felmérés. Habár a 2019. júniusában induló és 2021. április 30-án lezárult felmérés sem

tekinthető reprezentatívnak (Vérmező esetében 101 válaszadó), jelen értékelés a vonatkozó eredményeket
is figyelembe vette.
•

Az online felmérések mellett 2021. májusában helyszíni felmérés is készült, amelynek célja a parkhasználók
jellemző tevékenységeinek, valamint a korosztályok megoszlásának megfigyelése, felmérése volt.

•

Az aktuális, friss felméréseket megelőzően reprezentatív felmérés a FŐKERT Zrt. által 2013-ban, 500 fő

bevonásával készült. A helyszíni kérdőívezésben a 14 éves vagy ennél idősebb éppen a parkot látogató
személyek vettek részt.
Az online kérdőívezések, valamint a helyszíni felmérés eredményeit a Közvélemény-kutatási eredmények című
III. kötet mutatja be részletesen.

Online kérdőíves felmérés főbb eredményei
Parkhasználók szerinti értékelés
A 2021. évi online felmérés szerint - az erre vonatkozó kérdést megválaszolókat figyelembe véve, akik az összes
kitöltő 89%-át teszik ki - a válaszadók 95%-a a fővárosból, jellemzően a kapcsolódó I. (60%) és XII. (17%)
kerületből érkezik a parkba, ami alapján a parkot leginkább a környékbeli lakosság látogatja, a Vérmező
jellemzően lakóövezeti park funkciót lát el. A kitöltők között a budai lakosok aránya kiugró, az összes kitöltő
csaknem 86%-a. A kitöltők ismert átlagéletkora 39,6 év, a fiatalkorúak és az idősek alacsonyabb arányban vettek
részt a felmérésben. Az aktív korú, felnőtt lakosság, és különösen a 31-45 éves korosztály nagyobb arányban
képviselteti magát a kitöltők között (41%).
A válaszadók csaknem fele rendszeresen, szinte minden nap, egyharmad részük pedig hetente egy vagy pár
alkalommal látogatja a parkot. A jellemző környékbeli használatból adódóan a parkot nagy arányban gyalogosan
látogatják (60%). Emellett a válaszadók kb. egynegyede kerékpárral, rollerrel vagy egyéb mikromobilitási
eszközzel

érkezik

a

park

területére

és

csupán

kisebb

hányad

érkezik

tömegközlekedéssel

vagy

személygépjárművei (4%), ami a park városon belüli jó elhelyezkedésének is köszönhető. A Vérmezőt a
megkérdezettek többsége séta, a természetben és a „zöldben" való kikapcsolódás céljából látogatja (51%),
ahogy egy közparknál általában várható. A beérkezett válaszok alapján emellett sokan sportolási céllal látogatják
a parkot (41%). Népszerű tevékenységek a futás és kocogás, de a meglévő sportpályákat, fitneszparkot is gyakran
használják a látogatók. További népszerű tevékenységek a park területén a pihenés, üldögélés, napozás (34%),
valamint ezzel nagyságrendileg megegyező arányban jellemző a parkterületen való átközlekedés (33%).
A válaszadók fele egyedül vagy barátokkal, ismerősökkel, esetleg családtaggal érkezik a területre.
A kérdőívezésben résztvevők csaknem egyharmada gyermekkel, kb. egyötöde pedig kutyával látogatja a parkot.
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Parkfunkciók és állapot szerinti értékelés
A felmérések alapján a Vérmező közparki funkciói és zöld környezete miatt a lakosság számára jó kikapcsolódási
lehetőségekkel rendelkezik, a városi élhetőség szempontjából is kiemelten fontos terület. A beérkezett válaszok
alapján a Vérmező legnagyobb értéke maga a zöldfelület, a kellemes hangulatú tágas, szép növényzettel és fákkal
rendelkező területek. A parkterület csendessége, a kellemes klíma, valamint a nyugodt környezet sokak által
kiemelt érték. A park emellett kiemelten népszerű helyszín a sportolni és/vagy a gyermekükkel időt tölteni
vágyók körében. A válaszadók szerint a Vérmező főbb értékei közé tartoznak a park funkciói, mint például a
játszótér vagy a sportpálya, sporteszközök). A park különösen kedvelt helyei a játszótér és környéke, a ligetes,
tágas nyílt gyepfelületek, a sétányok, sétaútvonalak, valamint a Babits-emlékmű területe.
A park állapotát tekintve a felmérések alapján - a fővárosi parkokhoz viszonyítva - a Vérmező közparkja
általánosan közepes megítélésű, a többség szerint állagjavításra lenne szükség. A Vérmező egész területére
vonatkozóan elsősorban a karbantartás hiánya, a park tisztasága és komfortossága (parki berendezések
mennyisége és minősége), valamint a közbiztonság minősége okoz problémát a parkhasználók között.
A közbiztonság rosszabb megítélése több helyen a közvilágítás hiányából, valamint a park egyes területein a
hajléktalanok rendszeres jelenlétéből fakad. A park nem kedvelt területei jellemzően a Déli pályaudvarhoz közel
eső területek, valamint a park északi részén található kerékpáros pihenőpont területe.
A kitöltők körében a park általános jó állapotának fenntartására alapvető igény van, amihez elsődleges
fontosságú a zöldfelületek védelme és megújítása. Emellett a park további fejlesztésére, egy-két új funkció és
berendezés elhelyezésére is igény jelentkezik a kitöltők körében: a hiányosságokat tekintve a közvilágítás mellett
legtöbbször az ivókutakat említették meg, de a hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők, közhasználatú
illemhelyek és a padok mennyisége, azok hiánya is többször szerepelt a felmérések válaszai között.

Helyszíni parkhasználati felmérés eredményei
A 2021 májusában helyszíni megfigyeléssel készült parkhasználati felmérésben átlagosan napi 1800 db
parkhasználói tevékenység került rögzítésre a parkhasználók becsült életkora szerint a park három területrészén.

Látogatószám és korcsoportok változása területenként és időben
A parkhasználók száma hétvégén, különösen szombaton volt magas. A déli terület használati intenzitása a
legmagasabb, míg az északi területrészé a legalacsonyabb.
Legnagyobb számban a középkorú (31-60 éves) korosztály van jelen a parkban, őket követi a fiatal felnőtt és az
idős korosztály. A játszótér miatt a 3 területen a korcsoportok megoszlása eltérő, a déli területen jóval nagyobb
arányban vannak jelen a csecsemő és gyermekkornak, illetve valamivel nagyobb arányban vannak jelen a
gyermekekre vigyázó középkorúak és idősek.
A parkban a legkevesebb látogató a reggeli órákban tartózkodott 7-8 óra között, a legtöbb pedig este 17 órától.
A hétvégi és hétköznapi látogatottság napszakos változása hasonlóképpen alakul. A reggeli minimumtól délelőtt
növekszik a látogatószám, majd délben lecsökken, főleg a fiatalkorúak esetében, ezt követően azonban 14 órára
megnő a forgalom és szürkületig növekszik. Hétvégén a délutáni forgalom többszöröse lehet a délelőttinek.
Hétköznap reggel, munkaidő előtt, leginkább a fiatal felnőttek és a középkorúak vannak jelen kutyasétáltatás
vagy áthaladás céljából. Napközben a tinédzserek száma kiugróan magas, amennyiben éppen tornaórát tartanak
a parkban. A játszótér legaktívabb időszaka a késő délelőtt, viszont ebédidőben a forgalma elenyésző. A tinédzser
korosztály jellemzően 13-15 óra között, a tanítási időszak végeztével, van jelen nagy számban a parkban. A
vendéglátóhely forgalma pedig 14-15 óra között, ebédidőben, valamint este van csúcsponton. Délután 4-5
órától, a munkaidő végeztével, jelentősen megnő a park forgalma. Az idősek jelenléte sokkal kiegyenlítettebb,
mint a többi korcsoporté, délelőtt kevesebben vannak jelen, de azután egész délután nagy számban.
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Jellemző tevékenységek
A megfigyelt tevékenységek közül a leggyakoribb a parkon keresztüli áthaladás (22%), valamint a séta (17%). (A
kerékpáros áthaladások száma miatt az előbbi érték várhatóan magasabb is, mint a felmérésben rögzített, mivel
nehezebben volt követhető az áthaladók száma.) Ezt követően gyakori tevékenység a póráz nélküli
kutyasétáltatás (10%), a gyermekek játéka, illetve a gyermekkel történő játék (10%), és a csoportos beszélgetés,
ücsörgés (8%). Jellemző használat még a kutyák pórázon történő sétáltatása (6%), a magányos üldögélés (6%) és
a futás, kocogás (6%). A vendéglátóhelyek használata (3%), a labdasportok (3%) és egyéb sportok (fitneszpont,
pingpong) (3%) űzése már kevésbé jellemző elfoglaltság. Legkevésbé jellemző tevékenység rekreációs célú, nem
áthaladást szolgáló kerékpározás, rollerezés a parkban (2%). A nem rendeltetésszerű tevékenység (jellemzően a
hajléktalanok életvitelszerű tartózkodása) összesen a tevékenységek kevesebb, mint 1%-ánál volt azonosítható.

nem rendeltetés szerűen használja ■ 1%
rerkreációs céllal kerékpározik, gödeszkázik stb.
labdasportot űz, labdázik
egyéb sportot űz
vendéglátóhelyen ül
rekreációs céllal fut, nordic sétál

6%

ül, napozik, olvas egyedül

6%

kutyát sétáltat pórázon

6%

csoportban beszélget, ücsürög, piknikezik

8%

gyermek vagy gyermekkel játszik

10%

kutyát sétáltat póráz nélkül

10%

sétál

17%

áthalad gyalogosan vagy kerékpárral

22%
0%

5%
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15%
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25%

parkhasználók aránya
Összegzés
►

Jellemző tevékenységek: pihenés, kikapcsolódás, séta, játszóterezés, kutyasétáltatás és futás.

►

Elsősorban a környékbeli, I. kerületi lakosok látogatják napi vagy heti rendszerességgel.

►

A válaszadók szerint a park legfőbb értéke annak nyugodt, kellemes légköre.

►

A legkedveltebb parkterületek a játszótér és környéke, valamint a tágas, kellemes klímájú zöldfelületek.

►

A válaszadók szerint a park legfőbb problémái a hajléktalanok nem rendeltetésszerű parkhasználata, a
közvilágítás hiányosságai, valamint az elszórt hulladékok és a kutyaürülékek a zöldfelületeken.

>■

A látogatók szerint leginkább az ivókutak, illemhelyek, hulladékgyűjtők, padok stb. fejlesztése szükséges.
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2.3.5. Közterület használatok
A Vérmező nem gyakori rendezvényhelyszín. A kiadott használati engedélyek alapján 2019-2020 években három
szervezet kért és kapott engedély rendezvény szervezésére. Az Országos Vérellátó Szolgálat 2019-ben az Attila
út - Mikó utca kereszteződésnél a FŐKERT épülete melletti zöldfelületen „RETRO Véradás 2019." néven tartott
rendezvényt, a Budapest Pétanque Sportegyesület 2019-ben a Babits-szobor környékén rendezte meg a sportág
országos bajnokságát, míg a Budapesti Atlétikai Szövetség „Történelmi Váltófutás/NATO futás" nevű
rendezvényének kiszolgálásával kapcsolatosan kért engedélyt 2019-ben és 2020-ban.

RETRO Véradás 2019.

Pétanque OB és bemutató

(forrás: .ovsz.hu/hu/hirek/retro-veradas-2019)

(forrás:index.hu/sport/2019/05/12/petanque_bajnoksagot
_rendeztek_a_vermezon)

NATO futás 2019, 2020 (forrás: natofutas.hu)

Összegzés
►A Vérmező alkalmanként sport és egyéb rendezvények helyszíne.
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2.4. Környezetminőség
2.4.1. Kertépítészeti

és épített környezet

kialakítás

A Vérmező parkosítása a II. világháborút követően történt, ezért növényállományát viszonylag fiatal, értékes
egyebek alkotják. A Vérmezői sétányt már korábban, 1900-1904 között hozták létre. Ez és a vele párhuzamosan
futó alsó sétány, illetve fasorok adják a park fő tengelyét és erre merőlegesen fűződnek fel a keresztirányú
útvonalak, melyek a Vérmezőre irányuló utcák folytatásai. A park egésze egyenletesen fás, ligetes terület, csak
egy tisztás található a park közepén.
A park egykor híres volt évelő bemutatójáról. Ma már csak a kerékpáros pihenőnél és a játszótér feletti napozó
teraszon találhatóak évelő kiültetések. A park déli bejáratánál és a Babits Mihály szobornál egynyári kiültetések
találhatóak, ugyanakkor a park többi fogadóterénél, vagy jelentősebb emlékművénél (mint pl. Martinovics Ignác
emlékműnél) nincsen hasonló reprezentatív kiültetés Jellemzően sövény öleli körbe a parkot, amely mérsékli a
forgalmas utak porterhelését, valamint a nehezen fenntartható rézsűket is cserjékkel telepítették be.
A parkban jelentős az örökzöld növények száma, fenyő és tiszafa csoportok színesítik a park képét. A fás szárú
állomány jellemzésével

a 2.4.2. Dendrológia értékelés című fejezet foglalkozik.

A park két legjelentősebb sétaútvonala a park teljes hosszán át, az Attila úttal párhuzamosan fut két külön
terepszinten. Ehhez kapcsolódóan több széles sétány vezet a parkon keresztül, melyek a szomszédos utcák
vonalának folytatásai. A fő sétányokat szórt gyöngykavics burkolat borítja. A park mellékúthálózata keskeny
kitaposott és vegyes összetételű burkolatú utakból áll.
A park elkeskenyedő északi része zajos, itt kevésbé van lehetőség a pihenésre. A szélesebb déli részeken egy
tereplépcső található az Attila út mentén, amelynek köszönhetően alacsonyabb az alsó részek zajterhelése, a
felső szintről pedig jó kilátás nyílik a parkra és környezetére.
A park 20. században kialakított úthálózata, a kerékpárúitól eltekintve keveset változott, a terület nyugati részein
viszont több kitaposott ösvény található, melyeknek burkolata esetleges és rossz állapotú vagy burkolat nélküli.
A parkban több helyen funkciótlan vegyes burkolatú utak, teresedések találhatóak, láthatóan használaton kívül.
A park berendezési tárgyai változatos képet mutatnak. Egyes felújított területeken új, jól funkcionáló elemek
találhatóak, a park nagy részén lévő régi típusú berendezések jól karbantartottak ugyan, de a kor igényeihez
illeszkedve megújításuk időszerű.

A parkban található közel száz pad jelentős részét (69%) a nosztalgikus hangulatú pirosra festett, műkő talapzatú
ún. városligeti típusú padok teszik ki. Ezek a padok még ma is jó állapotban vannak (86%-a jó állapotú), ami annak
is köszönhető, hogy karbantartása könnyű és egyszerű, de kevésbé kényelmesek, és kialakításuk révén (az
ülőfelület és a hátlap közötti nagy rés miatt) kisgyermekek számára nehezen használhatóak. Problémát jelent az
is, hogy az évek során, a környező terep szintje megváltozott, ezért némelyik pad nagyon magas, míg mások túl
alacsonyak.

Padok állapota

Padok típusa

69%

Sérüit, törött

H anyós ■ Esztétika h bak ■ Hibát an

• városligeti

'amerikai

■ Tóth pad

n.a.
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A hulladéktárolók jellemzően (67%) az ún. ceglédi szemetesek, melyekből a szél és a varjak könnyedén elhordják
a hulladékot. A hulladéktárolók 95%-a jó állapotú, de korszerűtlen. A kerékpáros pihenőnél más jellegű
berendezések találhatók, az új padok kényelmesek és asztalokat is telepítettek hozzá, a hulladékgyűjtőknek
fedele van, így ezekből nem szóródik ki a hulladék. A játszótér feletti napozó teraszon is más stílusú, de utóbbihoz
hasonlóan jól funkcionáló padok találhatóak. A játszóteret körülvevő padok ehhez hasonlóak. A játszótér
középső részein a Jakobinusok teréhez hasonlóan műkő padok láthatóak. A park méretéhez és jelenlegi
funkciókínálatához mérten megfelelő számban helyezkednek el információs táblák, azonban kevés útjelző tábla
van a parkban. A padok és hulladékgyűjtők száma is elégséges.

Hulladékgyűjtők állapota

• Sér ölt tórótt

Hulladékgyűjtők típusa

Htányos - Esaétttra h-bák -nibétan

.Ceglédi

- Aifödt

* Mútnvag

na.

A közvilágítás hiányos, némely útvonalak kivilágítatlanok, ami csökkenti a látogatók biztonság érzetét. A parkban
jelenleg 6 darab ivókút található. Ezek 3 különböző típusba sorolhatóak és közülük 4 hibás. A kerékpáros
pihenőnél olyan, ritkaságnak számító berendezési elem is található, mint pl. a kerékpumpa és kerékpár szerelő
állomás. A park élővilága számára odúkat, etetőket és egy rovarhotelt helyeztek ki. A fitneszpark jól felszerelt,
berendezése minden korosztály számára megfelelő, a könnyed átmozgatást segíti elő. A játszótér is jól felszerelt
és minden korosztály számára megfelelő. A parkban két sportpálya és pingpong asztalok is találhatóak jó
állapotban. A parki berendezések kapcsán előforduló probléma a graffiti.

Ivókutak állapota

• Sérült, törött

■ Esztétikai hibák

Ivókutak típusa

■ Hibátlan

« Csongor ivókút • Oázis ivókút

Dáma ivókút

Összegzés
►

A berendezések jól karbantartottak, de régi, elavult típusúak, a kor elvárásainak nem felelnek meg.

►

A burkolatok minősége sok helyen nem megfelelő.
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2.4.2. Dendrológiai

értékelés

A park fafajösszetétele kedvező, más nagyparkokhoz viszonyítva (pl. Népliget, Óbudai-sziget) alacsonyabb az
invazív fajok aránya (13%). A kiszáradt, elhalt egyedek, illetve üresen hagyott fahelyek aránya azonban viszonylag
magasnak tekinthető (9%).

(Acer campestre), korai juhar (Acer platanoides), nyugati ostorfa (Celtis
(Acer negundo), közönséges tiszafa (Taxus baccata).
duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii), csüngő japánakác (Sophora japonica 'Penduta'),

A legjellemzőbb fajok a mezei juhar

occidentalis),

kőrislevelű juhar

Értékes fajták: amerikai
himalájai selyemfenyő

(Pinus wallichiana),

(Fraxinus excelsior 'Pendula').
(Acer platanoides) fasor található. A park többi

csüngő ágú kőris

A felső sétány mentén két oldali korai juhar

részén a különböző

fajok egyenletesen elszórva találhatóak meg, illetve az örökzöldek jellemzően csoportosan vannak telepítve.
A Vérmező a településszerkezeti terv szerint karakterében megőrzendő parkterület, az Attila út és a Krisztina
körút fasorai pedig településképvédelmi jelentőségű fasorok.
2.

Táblázat: A faállomány értékelése

FAÁLLOMÁNY ÉRTÉKELÉSE - ÉRTÉK KATEGÓRIÁK

Kiemelkedően értékes

Nem inváziós faj
Koros fa - becsült

életkora alapján

Meghatározóan értékes

40

évesnél

Nem inváziós faj
Koros fa - becsült

idősebb egyed

idősebb egyed

életkora alapján 40 évesnél

Egészséges vagy megfelelő ápolással jó egészségi

Kevésbé jó egészségi állapotú

állapotra hozható

vagy

vagy

Középkorú

Kulturális
örökségvédelem
vagy
természetvédelem által számon tartott faegyed

év közötti egyed

Egészséges

- becsült életkora alapján 20 és 40

vagy

megfelelő

ápolással

jó

egészségi állapotra hozható

Értékes

Nem inváziós faj
Koros fa - becsült

Mérsékelten értékes

életkora alapján 40 évesnél

idősebb egyed

az

állapota,

lecserélendő,

- becsült életkora

alapján 20 évesnél idősebb egyed

Kevésbé jó egészségi állapotú
olyan

Nem inváziós faj
Koros vagy középkorú fa

de

ami

jelenleg

Rossz egészségi állapotú

miatt
még

a

középtávon

sérült, beteg, ami miatt rövidtávon lecserélendő

zöldhálózat

vagy

dendrológiai értéke

Fiatal

vagy

fiatalabb egyed és 1 m magasságban

Középkorú - becsült életkora alapján 20

és 40 év

- becsült életkora alapján 20 évesnél

nem éri el

a 40 cm törzskörméretet
vagy

közötti egyed

Kevésbé jó egészségi állapotú

Fiatal

olyan az állapota, ami miatt lecserélendő, de

törzskörméretet, de

-lm

magasságban

eléri

a

40

jelenleg még a zöldhálózat dendrológiai értéke

elhanyagolt, súlyos ápolási hiányosságok

vagy

vagy

Fiatal

- becsült életkora alapján

20

évesnél

fiatalabb egyed és 1 m magasságban eléri a 40 cm

cm

ápolási hiányosságok, de
rossz, kevésbé jó egészségi állapotú egyedek
kevésbé jelentős

törzskörméretet

Ápolt, optimálisan ápolt
vagy

Ápolási hiányosságok, de
egészséges vagy megfelelő

ápolással jó egészségi

állapotra hozható
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Invazív faj

Elhaltfa, üres fahely

Inváziós, élőhelyet jelentősen átalakító faj
egyede, gyomfa [346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet és 61/2017.
21.) FM rendelet alapján) :
Acernegundo

Fraxinus

Acer saccharinum

Gleditsia triacanthos

Ailanthus altissima

Robinia pseudoacacia

Celtis occidentalis

Rhus typhina

Kiszáradt fa, tuskó és üres fahely

Elaeagnus angustifolia
Inváziós

alanyra

ol

itt

kertészeti

fajták

értékelésre kerültek.
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Összegzés
►

Növényállománya értékes, viszonylag kevés az invazív faj, a sétányok mentén azonban üres fahelyek
találhatóak.
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2.4.3. Környezeti

elemek állapota

A területet jelentős közúti zajterhelés éri mind a Krisztina körút, mind az Attila út felől. Mindkét út forgalmas,
azonban a Krisztina körúton magasabb a zajterhelés mértéke. A zajterhelés a park északi felén érzékelhető a
leginkább, mivel a park itt elkeskenyedik a két út között, a déli szélesebb parkrész belső területei nyugodtabb,
csendesebb területek, amely annak is köszönhető, hogy az Attila út menti szintkülönbség zajárnyékoló hatással
bír. A Vérmező levegőminőségének állapotára a közelben található Széna téri automata mérőállomás adataiból
vonhatunk le következtetéseket. A budapesti levegő 2019. évi minőségének OMSZ-LRK értékelése szerint a
Széna téri állomásnál az egyik legszennyezettebb a levegő minősége, különösen az elsősorban közlekedési
eredetű nitrogén-dioxid és a városi szinten problémát jelentő PMio („szálló por") koncentrációk tekintetében.

3. Táblázat: A 2019. évben mért légszennyező anyagok OMSZ-LRK értékelése

Széna

Kén

Nitrogén

Szén-

dioxid

-dioxid

monoxid

Kiváló

Szeny-

Kiváló

Ózon

PMio

Kiváló

Megfelelő

Benzol

Összesíte
tt index

ló

Kiváló

nyezett

tér

Szenynyezett

Habár kijelenthető, hogy a Vérmező az egyik legszennyezettebb fővárosi csomópont közelében található, a
levegőminőséget befolyásoló számos tényező miatt a park levegőminőségére nem vonhatunk le egyértelmű
következtetéseket. A helyi adottságokból adódóan - mint például a térség kedvezőbb átszellőzöttsége és a
levegőminőséget jótékonyan befolyásoló lombos növényállomány nagy aránya - a parkon belül vélhetően
kedvezőbb a levegő minősége a Széna téren mért értékeknél.
A hulladékgazdálkodás fejlesztésre szorul, mert a. szelektív hulladékgyűjtő konténerek környéke gyakran
rendezetlen, a varjak és a szél pedig a hulladékgyűjtőkből széthordják a szemetet.
A terület egy kisebb részlete felszínmozgás-veszélyes területtel érintett.

Összegzés
►

A terület jelentős zajterheléssel érintett.

KÖRNYEZETVÉDELMI
VESZÉLYEK

•f

*

35dB alatt
■ 35dB-10dB
■ 40dB-45ü8
45dB * 50dB
50dB S5öB
_ 55dB-60dB
60dB 65dB
■ 65dB• 7008
■ ?OdB-75í!B

■ 75dB■80d8
■ 80dB felett
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2.4.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET
A tervezési területen két, egymáshoz épített épület található, a FŐKERT Nonprofit Zrt. parkfenntartási és tároló
épülete, amelyek a terület délkeleti részén, a Szitakötő játszótér szomszédságában állnak. A parkfenntartási
épület egy nyilvános illemhelyet is tartalmaz, amelynek üzemeltetője ugyancsak a FŐKERT Nonprofit Zrt.
Állagukat tekintve az épületek megfelelőnek mondhatók, átépítés, bővítés 2011-ben történt. „Épületszerűen"
funkcionál a Krisztina kőrútnál, a Déli pályaudvarral szemben lévő Vagon Restaurant vasúti kocsiból kialakított
étterme, míg a park többi területén építmények tekintetében csak közmű műtárgyak találhatóak.

FŐKERT parkfenntartás épülete

Vagon Restaurant

Műemlékek, védettségek, régészet
A Vérmező területén sem országosan védett műemlék, sem fővárosi helyi védettségű építmény nem található.

Budapest - Duna-partok, a
Budai Vámegyed és az Andrássy út Világörökségi helyszínébe, valamint Budapest műemléki jelentőségű
területébe tartozik, továbbá a Bugát lépcső mellett találhatóak a műemléki védettségű Szt. Lázár templom

A tervezési területen kívül a Vérmezőt keletről határoló Attila út páratlan oldala a

romjai. Kerületi egyedi védett érték a Vérmező területén nincs, de annak közvetlen közelében, az Attila út és a
Mikó utca sarkán (Attila út 22.) található egy kerületi védelem alatt álló lakóház. Nem védettek, de a park értékes
elemei közé tartoznak a különböző emlékművek: Magyar Jakobinusok emlékműve, Hermann Ottó-emlékmű, a
Budai Önkéntes Ezred emlékműve, Babits-emlékmű. Régészeti szempontból az I. kerület teljes területe - így a
Vérmező is - nyilvántartott régészeti lelőhely.

ERTEKVEDELEM
I..... I Világörökségi helyszín
területe
Műemléki jelentőségű
terület
•

Műemlék

q

Kerületi egyedi védett
érték
Nyilvántartott régészeti
lelőhely területe

é

A parkban található
emlékművek:

1. Magyar Jakobinusok emlékműve
2. Hermann Ottó-emlékmű
3. Budai Önkéntes Ezred emlékműve
4. Babits-emlékmű

? “ " 1 Tervezési terület határa

ó
*

1:7000

Védett értékek nincsenek, de értékes emlékművek találhatók a területen.
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2.5. Műszaki

infrastruktúra

2.5.1. Közösségi

és közúti közlekedés

Közösségi közlekedés
A vizsgált terület - a közösségi közlekedés megái lóhelyeinek 300 m-es sugarú körét megfelelő mértékű gyaloglási
távolságnak tekintve - közösségi közlekedéssel teljesen ellátott.
A Vérmező közvetlen szomszédságában található a Déli pályaudvar, ahol a vasúti közlekedésen túl az M2-es
metró végállomása és számos villamos és autóbusz viszonylat megállója található, ez eredményezi a kedvező
közlekedési ellátottságot.

Déli pályaudvar

Krisztina körúti villamos közlekedés

A Déli pályaudvart és az Örs vezér terét összekapcsoló M2-es metróvonal jelentős kötöttpályás közösségi
közlekedési kapcsolatot jelent a Vérmező számára.
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A Vérmezőt határoló főútvonalakon Budapest távolabbi városrészeiből a vizsgált terület kötöttpályás és
autóbuszos elérését az alábbi táblázatban szereplő járatok biztosítják a park környezetében található közösségi
közlekedési megállóhelyeken keresztül.
4.

Táblázat: A Vérmező elérését biztosító járatok

<D

ü

5

Rákoscalota, Kossuth utca — Pasaréti tér

17

21

Széli Kálmán tér - Csillebérc, KFKI

56

Hűvösvölgy — Városház tér

21A

Széli Kálmán tér — Normafa

56A

39

Batthyány tér — Goldmark Károly utca

59

Hűvösvölgy — Móricz Zsigmond körtér
Márton Áron tér — Szent János kórház

102

Széli Kálmán tér — Szendrő utca

59A

Márton Áron tér — Széli Kálmán tér

139

Széli Kálmán tér — Gazdagréti tér

59B

Márton Áron tér — Hűvösvölgy

140

Szét! Kálmán tér — Törökbálint, bevásárlóközpont

61

Móncz Zsigmond körtér - Hűvösvölgy

140A

Széli Kálmán tér — Budaörsi lakótelep

Bécsi út / Vőrősvári út — Savcva Parte

A Vérmező és környezetének számára sokoldalú közlekedési kapcsolatotjelent a villamos hálózat, mivel a Bartók
Béla úton keresztül Budafokkal, és a 2016-ban elkészült Budai fonódó villamoshálózat fejlesztése révén ÉszakBudával teremt átszállásmentes kapcsolatot.

Összegzés
►

A Vérmező közösségi közlekedéssel kiválóan ellátott.

Közúti közlekedés
A vizsgált területet nyugatról és délről a II. rendű főúthálózatba tartozó Krisztina körút határolja. A Krisztina körút
nyugati szakasza az Alkotás utcával a budai körút részét képezi. A kerülethatáron elhelyezkedő főútvonal a
szomszédos kerületek felé biztosítja a közúti kapcsolatot. A főúthálózati elem a Vérmező nyugati oldala mentén
2+3 forgalmi sávos keresztmetszeti kialakítású, 42 500 E/nap/2 irány forgalommal terhelt és a főútvonalon
középfekvésű villamos pálya található. A Krisztina körút Vérmezőt délről határoló szakasza 2+1 forgalmi sávval,
7 500 E/nap/2 irány forgalmi terheléssel és középfekvésű villamos pályával rendelkezik. A főútvonal fontosabb
csomópontjai a több sávos keresztmetszet és a nagy forgalom következtében jelzőlámpás forgalomirányítással
rendelkeznek.
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A Vérmezőt északról az Attila út határolja. A 2x1 forgalmi sávos II. rendű főúthálózatba tartozó elem 23 600
E/nap/2 irány forgalmat bonyolít le. A vizsgált terület környezetében a Krisztina körúttal alkotott csomópontja
jelzőlámpás forgalomirányítással szabályozott.

A Krisztina körút keresztmetszeti kialakítása

Az Attila út keresztmetszeti kialakítása

A Vérmezőt délkeletről a kiszolgálóút hálózatba tartozó Mikó utca határolja.

Összegzés
►

A Vérmezőt a délkeleti oldal kivételével főútvonalak határolják.

Parkolás
A Vérmezőt határoló összes közúton megjelenik a közterületi parkolás. A Krisztina körúton párhuzamos parkolók
kerültek kijelölésre, valamint a Széli Kálmán tér forgalmának átszervezése után a helyközi autóbuszok tárolása a
főút mentén történik. A Koronaőr köz magasságától a Magyar jakobinusok tere irányába több mint 10 autóbusz
tárolására elegendő hely került kijelölésre.
Az Attila út mentén a park oldalában a rendelkezésre álló hely függvényében merőleges és párhuzamos
parkolóállások kerültek kialakításra, amelyeket többnyire a környékbeli lakosok használnak.

A Krisztina körút menti autóbusz tárolás

FŐKERT telephely melletti személygépkocsi parkoló

Összegzés
►

A határoló utakon megjelenik a közterületi parkolás.

►

A FŐKERT telephely mellett (a park belső részén) személygépkocsi parkolók, a Krisztina körút mentén
autóbusz tárolóhelyek kerültek kijelölésre, amik településképileg zavaróak.
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2.5.2. Gyalogos

közlekedés, kerékpározás

Gyalogos közlekedés
A vizsgált területen a gyalogos járdahálózat teljes mértékben kiépült. A gyalogos közlekedés elsősorban a
rekreációs tevékenységeknek helyet adó Vérmező és a közösségi közlekedés megállóhelyei, valamint a
lakóterületek között jelentkezik.
A parkon belüli gyalogos felületek eltérő állapotot mutatnak. A Krisztina körút és a Mikes utca mentén változó
szélességű aszfalt járda található. A középső részeken jellemző a gyöngykavicsos burkolat, de előfordulnak
leromlott állapotú betonlapokból készült gyalogos felületek is. Több helyen megfigyelhetők áttaposások.

Gyalogos infrastruktúra megfelelő szélességű és állapotú
burkolattal

Középszigetes kialakítású kijelölt gyalogos-átkelőhely az
Attila úton

A Krisztina körút keresztezése a jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontokban található kijelölt gyalogos
átkelőhelyeken biztosított, a biztonságot tovább fokozzák a kialakított középszigetek a villamosmegállók
környezetében. A Déli pályaudvar elérése aluljárón keresztül biztosított, de a csomópont gyalogos átjárhatósága
nem megfelelő.
Az Attila út biztonságos keresztezését három középszigetes kialakítású kijelölt gyalogos-átkelőhely segíti.

Gyalogos utak részletes értékelése
A gyalogos utak, lépcsők részletes értékelését az alábbi metodika alapján végeztük el. A meglévő gyalogos
infrastruktúra elemeket 5 kategóriába soroltuk a jelenlegi állapotuk szerint.

A) Új vagy jó állapotú, nem szükséges
beavatkozás.
Összesen: 504,99 m2

D) Teljes átépítés szükséges.
Összesen: 3494,26 m2

B) Megfelelő állapotú, nem szükséges
feltétlenül beavatkozás.
Összesen: 17714,78 m2

C) Helyenként rossz, leromlott állapot,
beavatkozás szükséges.
Összesen: 5619,81 m2

E) Áttaposás.
Összesen: 513,06 m2
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Kerékpározás
A Vérmező Attila út menti oldalán vezet a meglévő, 2,0-2,5 m szélességű településszerkezeti jelentőségű
kerékpáros infrastruktúra.
A Krisztina körút keresztezését a Hajnóczy József utca és az Attila út környezetében nyomógombos kerékpáros
átvezetések biztosítják.

Meglévő kerékpárút az Attila út mentén

Meglévő kerékpáros szervizpont

A meglévő kerékpárút északi irányba, a Városmajor felé a Hajnóczy József utcában vezet tovább elválasztás
nélküli gyalog-kerékpárútként. Déli irányú kapcsolatot a Horváth-kert felé a Pauler utcában található elválasztás
nélküli gyalog-kerékpárút teszi lehetővé. A budai parktengely részét képező Városmajor és Horváth-kert
irányába a kerékpáros kapcsolatok forgalombiztonsági szempontból nem megfelelő kialakításúak. A keskeny és
nagy forgalmú utcákban kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutak keresztmetszeti méretei a
megjelenő gyalogos és kerékpáros forgalom számára nem elegendők, nyomvonaluk nem optimális. A park
nyugati oldalán hiányzik a kerékpáros kapcsolat a Déli pályaudvar (Alkotás utca) és a Széli Kálmán tér között. A
Széli Kálmán tér felé a villamos vágánymezővel párhuzamosan vezet kerékpáros infrastruktúra. Jelentős
kerékpáros forgalom zajlik a Krisztina körút (Mikó utca - Déli pályaudvar) menti járdán, valamint a Krisztina körút
(Déli pályaudvar-Attila út) menti sétányon.
A Vérmező északi részén 2013-ban egy kerékpáros szerviz pontot alakítottak ki.
Az online közösségi felmérés keretein belül a kerékpáros és gyalogos közlekedést érintően lehetőség adódott a
Városmajorral történő kapcsolat kialakításának véleményezésére. A kérdőív kitöltői körében a Hajnóczy József
utcai nyomvonal támogatottabb, de a kialakítás módjában a válaszok megoszlanak. A jelenlegi válaszok
eredményeit a következő diagram szemlélteti.

SZÜKSÉG VAN A VÉRMEZŐ ÉS VÁROSMAJOR KÖZTI ÖSSZEKÖTTETÉSRE, ZÖLDFOLYOSÓ KIALAKÍTÁSÁRA?
AMENNYIBEN IGEN, MILYEN ESZKÖZÖKKEL?
Hajnóczy utcai folyosö

|

£3,1%

31,754

Maros utcai folyosó

■ A forgalom teljes kizárásával

A parkolás kizárásával

■ Forgalomcsillapítással

Zölditéssef

A válaszadók között megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen eszközökkel célszerű elérni a kívánt
eredményt. A kitöltők harmada "zöld" beavatkozást tart célravezetőnek, a többi válaszadó forgalomtechnikai
beavatkozásokkal oldaná meg a két park összekötését. A válaszok alapján a többség a Hajnóczy József utcában
szeretné összekapcsolni

a

két zöldfelületet a forgalom

teljes

kizárása mellett. A továbbtervezés

során

mindenképp figyelembe kell venni a beérkezett válaszokat, de a megfelelő kialakításnál a műszaki és biztonsági
szempontoknak kell elsősorban érvényesülniük.

Összegzés
►

A gyalogos utak állapota változó, egyes gyalogutak állapota és szélességi kialakítása megfelelő, más
utak felújításra szorulnak.

►

A Vérmező területén az Attila út mentén található önálló kerékpáros infrastruktúra.
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2.5.3.

Közműellátás,

üzemi

területek,

csapadékvíz

gazdálkodás
A tervezési területen a fogyasztói igényekhez mérten épültek ki a vízi- és energiaközművek. A vízi- és
energiaközművek nyomvonalas létesítményei jellemzően térszín alatt létesültek. A Vérmező területén térszín
alatt elektromos alállomás üzemel, amely a térség elosztóhálózatának egyik fontos táppontja.
MELLÉKLET

Közműellátás

Vízellátás
A területen és térségében a vízellátást biztosító több nyomászóna (1. számú Budai alap zóna, 8. számú Vári zóna,
a 17. számú Sas-hegyi zóna, valamint a 20. számú Pesti alap zóna) fő- és elosztóvezetéke megtalálható. Az
ivóvízellátás és a megfelelő tűzivíz igényt a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. Az oltóvizet föld alatti és föld feletti
tűzcsapok biztosítják.
A vizsgált területen gépház és medence nem került kiépítésre. A terület közelében található a Krisztina téri
gépház és medencerendszer, amely a Kékgolyó utca és Istenhegyi út találkozásánál helyezkedik el.
A területet vízbázis védőterületet nem érint.
A vizsgált területen hat darab ivókút található, a terület közelében pedig két közkifolyó került kiépítésre.
A Vérmező zöldfelületeinek öntözését a FŐKERT végzi. Az öntözésre külön kiépített vízvezeték megtáplálása a
Fővárosi Vízművek Zrt. hálózatáról történik egy vízmérőn keresztül, a locsolást pedig kerti csapok és
vízkonnektorok segítségével végzik. A kiépített öntözőhálózat nagy része régi kiépítésű és korszerűtlennek
minősül, valamint annak nyomvonala közműtérképeken nem szerepel és a FŐKERT sem rendelkezik róla pontos
adatokkal. A Vérmező északi részén kiépített öntözőrendszer ugyanakkor már automata.

Ivókút

Kerti csap

Vízkonnektor

Csatornázás
A területen és térségében a szenny- és csapadékvíz elvezetéséről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.)
által üzemeltett jellemzően egyesített rendszerű csatornahálózat gondoskodik, tehát a területen keletkező
szennyvizek és csapadékvizek elvezetése egy rendszerben történik. A területen a csapadékvizek elvezetése
érdekében egyes helyeken már kiépültek elválasztott rendszerben üzemelő kisebb csapadékvíz gyűjtőcsatornák,
azonban ezek is az egyesített rendszerű csatornára kötnek rá. A keletkező szenny- és csapadékvizek a Budapest
Központi Szennyvíztisztító Telepre (BKSZTT) kerülnek elvezetésre, majd megtisztításra.
A terület közelében két átemelő található:
•

Magyar Jakobinusok tere szennyvíz megnevezésű átemelő, amely a Magyar Jakobinusok tere gyalogos
aluljáróban található és névleges kapacitása 35 l/s,

•

Magyar Jakobinusok tere csapadékvíz megnevezésű átemelő, amely szintén a Magyar Jakobinusok tere
gyalogos aluljáróban található és névleges kapacitása 70 l/s.

A vizsgált területen és közvetlen környezetében két nyilvános illemhelyiség található, egyik a FŐKERT
telephelyén, a másik a Vérmezőt a Déli Pályaudvarral összekötő aluljáróban. A FŐKERT telephelyén működő
illemhelyet a FŐKERT üzemelteti és minden nap 10-16 óráig tart nyitva, míg a Vérmezőt a Déli Pályaudvarral
összekötő aluljáróban található illemhely üzemeltetését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. végzi, és 06-18 óráig
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tart nyitva. Itt található egy nem személyzetes illemhely is 18-06 óra közötti nyitvatartással, azonban jelenleg ez
felújítás miatt nem működik.
A Vérmező területén keletkező csapadékok szinte teljes mennyisége elszikkad a területen, nagyobb intenzitású
csapadékesemények, "villámárvizek" alkalmával sem tapasztaltak a FŐKERT munkatársai elöntött területeket,
ugyanakkor a keleti oldalon kialakított rézsűknél kisebb földcsuszamlások, kisebb mértékű erózió előfordul.

Nyilvános illemhely FŐKERT üzemeltetésében

Nyilvános illemhely FCSM Zrt. üzemeltetésében

Összegzés
►

Az öntözés részben automatizált, az öntözőrendszer egyes részei elavultak, az öntözőhálózat

►

Az ivókutak száma és elhelyezkedése nem megfelelő.

►

A területen és a terület közelében csak két nyilvános illemhely található, amelyek csak meghatározott
időben tartanak nyitva.

nyomvonala nem ismert.

VtZlKÖZMÖVEK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
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M

Ivókút / Közkifolyó
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Energiaközművek
A területet a villamosenergia-elosztó, a földgáz elosztó és a távhőellátó hálózatok is érintik. A területen üzemelő
villamosenergia-hálózati táppont miatt jelen van az ELMŰ Hálózati Kft. nagy- és középfeszültségű hálózata. A
határoló közterületeken a kisfeszültségű erőátviteli hálózat elérhető, a közvilágítási hálózat a park területén
földkábeles ellátással üzemel. A közvilágítási hálózat már a jelenleg kialakult parkhasználathoz sem biztosít
megfelelő megvilágítást. A fitneszpark területén néhány napelemes térvilágítási berendezés is elhelyezésre
került, amik azonban nem tartoznak a BDK Kft. üzemeltetésébe, továbbá jelenleg nem is működnek.
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A park déli részén került elhelyezésre az a közép/kisnyomású gáznyomásszabályzó, amely térség kisnyomású
gázhálózatának táppontja. A nyomásszabályzó térszín alatti kialakítással létesült.
A Vérmező területét érinti a FŐTÁV Zrt. távhőhálózati nyomvonala a kapcsolódó szerelvényaknákkal.

120/10 kV-os alállomás térszín alatt

Közvilágítási kandeláber és

Nagyméretű távhő akna

elosztószekrény

Elektronikus hírközlés
Vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok tekintetében a Vérmező területe alépítményekkel jelentősen
terhelt, az alábbi szolgáltatók hálózatai érintik a területet:
•

Magyar Telekom Nyrt. távközlési alépítményei

•

MVM NET Zrt. részben saját tulajdonú, részben bérelt alépítményben elhelyezett hálózata

•

Antenna Hungária Zrt. optikai hírközlő gerinchálózata alépítményben elhelyezve

•

ELMŰ Hálózati Kft. iparági saját hírközlési hálózata. Vérmező alállomáshoz csatlakoztatva

•

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. fényvezető kábelei alépítményben, egy rövid szakaszon
oszlopsoron elhelyezve

Üzemi területek
A területen került megépítésre a főváros egyetlen térszín alatti kivitelű villamos elosztóhálózati alállomása, a
Vérmező 120/10 kV-os alállomás. Az alállomás a korábbi Bugát utcai alállomás kiváltására létesült 2004-2007
között, a létesítményt az ELMŰ Hálózati Kft. üzemelteti. A transzformátorállomás a parkban alig észrevehető,
egy bejárati ajtót és néhány szellőzőkürtőt láthatnak a parkban sétálók. A földalatti elhelyezés miatt a
transzformátorok hűtése speciális, a transzformátorkamrák felett lévő teremben elhelyezett nagyteljesítményű
ventilátorok biztosítják a mesterséges levegőáramlást.
A park déli részén, a Krisztina körút mellett került elhelyezésre a FŐGÁZ térszín alatti kivitelű közép/kisnyomású
hálózati gáznyomásszabályzója, amely a térség kisnyomású elosztóhálózatának egyik táppontja.

Összegzés
►

A közvilágítási hálózati ellátottság nem megfelelő, a részleges megvilágítottság a parkhasználók
biztonságérzetét rontja.

►

Nagyfeszültségű elosztóhálózati érintettség, térszín alatt üzemelő alállomás adottságként kezelendő.

>►

Nagyszámú elosztóhálózati nyomvonal és távközlési alépítmény üzemel a Vérmező területén.
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2.6. Üzemeltetés
A Vérmező közvetlen fejlesztési és fenntartási, valamint nyilvántartási feladatait a Fővárosi Önkormányzat
megbízásából közszolgáltatási feladatként a FŐKERT látja el. Főbb feladataik a gyep- és virágfelületek kezelése,
ápolása, füvesítés, cserjék, sövények, fák gondozása, fásítás, a játszótér, az illemhely, valamint az ivókutak
üzemeltetése.
MELLÉKLET
A társaság foglalkozik a Vérmező területén található összesen 345 m2 virágfelület fenntartásával, beleértve a
talaj előkészítését, tápanyag utánpótlását, az 1. osztályú növényanyaggal történő beültetést, kapálást és
gyomlálást, növényvédelmet (preventív és kuratív módon), metszést. A füves területek ápolása is kiemelt
feladatuk. Több mint 81574 m2 gyepfelület található a parkban, melynek nyírását korszerű önjáró, gyűjtő
fűnyírókkal és gyepszegélyvágó gépekkel végzik. Évente öt alkalommal kaszálnak. A Vérmezőn összesen 706 m2
talajtakaró cserje és sövényfelület, valamint 305 db cserjecsoport és szoliter cserje található, melynek gondozása
szintén feladataik közé tartozik. E feladat magában foglalja a tavaszi tisztítást, lomb kiszedését, ifjítást és nyírást,
valamint az új növények telepítését is.
A társaság jelenleg 1540 db faegyedről gondoskodik a területen. A fanyesések, ifjítások és fakivágások végzésére
külön képzett csoport áll rendelkezésre, akik szakszerűen és biztonságosan végzik munkájukat. A Vérmező
zöldfelületeinek, növényzetének öntözését is a társaság végzi, amely egy öntözőhálózatról, a kerti csapok és
vízkonnektorok segítségével történik. Kizárólag a park északi részén található kerékpáros pihenőhely közvetlen
környezetében működik automata öntözőrendszer, melynek működtetése azonban jelentősen

növeli a

fenntartási költségeket. A FŐKERT kezeli a BP Fatár applikációt, mely feladatai a vagyonleltár, az adatközlés és a
fafenntartási feladatok segítése, továbbá a lakosság tájékoztatása és bevonása a fákat érintő döntések
meghozatalába.
A FŐKERT további feladatai közé tartozik a Szitakötő játszótér üzemeltetése is, melyet a 78/2003 (11.27.) GKM
rendelet alapján, valamint az MSZ EN 1176 szabványsorozat, illetve MSZ1177 szabványelőírásának megfelelően
végeznek. Ezek a feladatok magukba foglalják játszószerek havonta egyszer történő ellenőrzését, szükség esetén
javítási és karbantartási munkáikat, valamint a homokozók frissítését évente hat alkalommal. A szennyes homok
összeszedése szükség szerint történik, emellett a homokozók (összesen 577 m2 alapterületen) fertőtlenítését és
tisztítását évente egyszer végzik el.
Szintén a társaság tevékenységi köre alá tartozik az ivókutak (6 db) üzemeltetése és a park berendezéseinek
(pad, szék, hulladékgyűjtő), valamint térelemeinek (kerítés, korlát, kapu, tábla) szükség szerinti karbantartása és
javítása. Ez az ivókutak esetében magába foglalja a tavaszi beüzemelést, a téli leállítást, a folyamatos takarítást
és fertőtlenítést, valamint az eseti javításokat. A városligeti típusú piros padok vandálbiztosak és könnyen,
valamint költséghatékonyan javíthatók. Ellenben a 118 db szemétgyűjtő ürítése magas fenntartási tételt
eredményez, a nyári időszakban előfordul, hogy naponta legalább négyszer szükséges üríteni ezeket.
A Mikó utcai sarkon található szelektív hulladékgyűjtő sziget konténereinek ürítését a FKF Nonprofit Zrt. erre a
célra rendszeresített gépei végzik járatszerű formában.
A park 94 db kandeláberét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti.
A Vérmező szórt burkolatú sétányainak karbantartását is a FŐKERT végzi. Ez magában foglalja a sétány felületek
vegyszeres gyomirtását évente négy alkalommal és évi egyszeri sarabolását, a szórt burkolat szükség szerinti
felújítását, valamint a járdák napi takarítását. A téli időszakban a társaság végzi a kézi hóeltakarítást. A szilárd
burkolatú utak és sétányok karbantartása a Budapest Közút feladata.
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A FŐKERT üzemeltetési költségei az alábbi táblázat alapján oszlanak meg:

Megnevezés

Költség

1. Üzemeltetési költségek

2 812 897,00 Ft

Villamos energia (FŐKERT telephely közüzemi költsége)

1320 924,00 Ft

Víz- és csatornadíj (FŐKERT telephely közüzemi költsége)
Közvilágítás (BDK Kft.)

2. Karbantartási költségek
Talajelőkészítés, ültetés

991973,00 Ft
500 000,00 Ft
81407 186,00 Ft
1 766 850,00 Ft

Öntözés

1 565 250,00 Ft

Permetezés, kártevőirtás, gyomirtás

2 015 195,00 Ft

Kapálás, gyomlálás, tápanyag utánpótlás

2 730 190,00 Ft

Kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás, szállítás

38 796 151,00 Ft

Burkolat felújítás, berendezési tárgyak karbantartása, javítása

18 501440,00 Ft

Takarítás, fertőtlenítés, szállítás

13 891110,00 Ft

Favizsgálat, egyéb mérnöki feladatok
3. Összesen

2 141000,00 Ft
84 220 083,00 Ft

A táblázat alapján megállapítható, hogy a zöldfelület-rendezési feladatokhoz szükséges költségek jelennek meg
nagyobb arányban. A kaszálás, metszés, gallyazás, fakivágás és a külső, illetve belső szállítás (gally, rönk,
zöldhulladék, növényanyag, sitt, szemét) elvégzése eredményezi a legnagyobb tételt.
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2.7. Jogszabályi, tervi

környezet

2.7.1. Vonatkozó fontosabb

fejlesztési dokumentumok

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció (767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. hat.)
Budapest városszerkezetének és térbeli rendjének átalakulása hosszú folyamat, a koncepció időtávlatában,
2030-ig a térbeli fejlesztések egyes területeken teljesülni tudnak, máshol csak megkezdődik tervezésük. A hosszú
távú városfejlesztési koncepcióban meghatározott célok közül az alábbiak kapcsolódnak szorosan a tervezési
terület fejlesztéséhez:
•

Cél 5: Egészséges környezeti feltételek megteremtése

•

Cél 9: Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet - kompakt város

Az Egészséges környezeti feltételek megteremtése cél érdekében a koncepció feladatként nevesíti a meglévő
zöldterületek, városi terek rehabilitációját és a fenntartás színvonalának javítását, melyek megvalósításához
több olyan lehetséges általános eszközt is rendel, amelyek a Vérmező esetében is alkalmazhatóak:
•

A

Közterület-használat megfelelő szabályozása;

•

Környezeti nevelés a köztulajdonosi szemlélet és felelősség érdekében;

•

Parkőrszolgálat kialakítása, bővítése;

•

Akadálymentesség javítása a zöldterületeken;

•

Önkéntes és közmunka programok a zöldterületek fejlesztésére és kezelésére.

Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet - kompakt város

cél eléréséhez fontos, hogy a város

fenntartható, szabad területekkel megfelelően tagolt legyen, melyet - többek között - a zöldfelületek
fejlesztésével lehet elérni. A koncepció szerint ilyen fejlesztendő zöldfelületi kapcsolat lehet a Kopaszi-gáttól
induló, Duna parton keresztül észak felé húzódó, a Gellérthegy, Tabán, Horváth-kert, Vérmező, Városmajor
parkjait felfűző, Hűvösvölgyön keresztül a Zugligetig tartó zöldfelületekben gazdag tengely, amely erősítendő, és
jobb kihasználást érdemel.

Radó Dezső Terv
A Radó Dezső Terv vonatkozásait és a tervnek való megfelelést a II. kötet tartalmazza.

Összegzés
►

A dokumentumokban szerepel, hogy a terület a város egyik hangsúlyos zöldfelületfejlesztési eleme.

►

Fontos szempontként megjelenik a zöldterületek megújítása.
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2.7.2. Vonatkozó településrendezési

dokumentumok

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT)
A 364/2021. (II. 24.) Főv. Kgy. határozattal módosított, az 50/2015. (1.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT
a főváros teljes közigazgatási területére készül és a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójában
foglalt célok megvalósítását hivatott biztosítani.
A TSZT 1. Területfelhasználás tervlapja szerint a tervezési terület Közkert, közpark (Zkp) besorolású meglévő
zöldterület. A tervlap Távlati kötöttpályás fejlesztés közelítő nyomvonala alagútban jelöléssel szerepelteti a
Nyugati és Déli pályaudvar tervezett összekötését.
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A tervezési terület I. kerületi részére a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2000. (Vili. 15.) Kt.
számú - még a régi, 2012 előtti jogszabályi
környezetben készült, így a TSZT/FRSZ
előírásaival összhangban nem lévő önkormányzati rendelete vonatkozik, amely
alapján a tervezési terület Z-VP-KP-1 városi
közpark övezetbe sorolt. Az övezetben
vendéglátó épület, pihenést, testedzést
szolgáló
építmény,
ismeretterjesztés
építményei,
a
terület
fenntartásához
szükséges építmények, nyilvános illemhelyek,
terepszint alatti építmények helyezhetők el,
játszókertet, sportkertet és pihenőkertet
lehet létesíteni.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
várhatóan 2021 végére fogadja el új Kerületi
Építési Szabályzatát, amely már összhangban
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lesz a hatályos fővárosi jogszabályi és tervi
környezettel.
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Budavári építési szabályzat - Övezeti terv (részlet)
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5. Táblázat: Övezeti előírások

Építmény-,
Beépítés mértéke (%)

Zöldfelületi arány (%)
homlokzatmagasság (m)

Övezeti jel
terepszint alatt

Z-VP-KP-1

terepszint felett

max.

jelenleg

max.

jelenleg

5

0,4

2

0,4

min.

jelenleg

max.

jelenleg

75

79

6,0

kb. 4,0

Összegzés
►

A fővárosi településrendezési eszközök frissebbek az I. kerületinél, ezért a fővárosi tervekben
szereplő előírások (még) nem tudtak maradéktalanul érvényesülni az I. kerületi terveszközökben,
ezért harmonizálásuk szükséges.

35

2.7.3. Kapcsolódó

egyéb jogszabályok, határozatok

Fapótlási rendelet (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (Xll.ll.)
önkormányzati rendelete a fakivágás helyi szabályairól)
A rendelet meghatározza a nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágásának és pótlásának-valamint
a Vérmező esetében - közterületen lévő fa, illetve cserje pótlásának eljárási szabályait, kereteit. A közterületen
lévő fa kivágása esetén a kivágott fa pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének kétszeres mértékében kell
gondoskodni. Hasonlóan kell eljárni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása esetén. Ha a fa
kivágása élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történik, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámának
a kétszerese. Amennyiben a közterületen álló fa kivágása kertészeti szempontból

igazolt egyéb okból

elkerülhetetlenül szükséges a pótlási kötelezettség mértéke megegyezik a kivágott fa darabszámával. Ebben az
esetben többször iskolázott, legalább 8 cm törzsátmérőjű fával kell pótolni. A pótlási kötelezettség teljesítése
során inváziós fák alkalmazása tilos, illetve a várostűrő facsemeték törzsátmérője 5 cm-nél nem lehet kisebb.
Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását lehetőleg a kivágott cserjével azonos helyrajzi számú
területen történő ültetéssel kell megoldani. Amennyiben fa vagy cserje helyben történő pótlása a helyszín
adottságai miatt nem lehetséges és nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, valamint, ha a kivágás
illegálisan történik, akkor kompenzációs összeget kell az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába fizetni.

Összegzés
►

A kerületi dokumentumok a fapótlás mikéntjéről rendelkeznek.

►

A területen helyi védett érték nincs.
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3. Helyzetértékelés
3.1. Értéktérkép

•

• *

5

•

A budai parktengely kiemelten fontos eleme

•

Értékes faállomány, nagy lombkorona borítottság

•

Közönségvonzó funkciók

•

Emlékművek

•

Kiváló közösségi közlekedési ellátottság

•

Meglévő kerékpáros infrastruktúra
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3.2. Problématérkép
Rossz állapotú gyalogos úthálózat
Hiányos közvilágítási hálózat
Zajterhelés
Rossz állapotú és hiányos berendezési tárgyak
Hulladék jelenléte a parkban
Egyes parkfunkciók hiánya, illetve a funkciók
elhelyezkedésének problémái
Hajléktalanok

életvitelszerű

tartózkodásából

adódó konfliktusok
Növényállomány

hiányosságai,

reprezentativitás csökkenése
Fejlesztendő kerékpáros kapcsolatok
Terület idegen gépjármű elhelyezés

PROBLEMATERKEP
I-------^ Fejlesztendő kerékpáros kapcsolatok
Parkon belüli parkolás
Nagy zajterhelést) útvonal
Hiányzó közvilágítás
Leromlott állapotú burkolat vagy áttaposás
•

Inazhr fafajok

|

•

| Elhalt kiszáradt faegyedek

|

~

j Kerülethatár

[">*>«»« Tervezési terület

ó

«—
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3.3. SWOT ANALÍZIS
Erősségek

Gyengeségek

►

►

Budai parktengely fontos eleme, a belváros
egyik meghatározó közparkja

nem megfelelő kapcsolat a Vérmező és a
Városmajor között

►

kulturális és történeti értékekben gazdag

►

a funkciók egy területen összpontosulnak

►

értékes növényállomány, nagy lombkorona

►

több a lakosság által igényelt funkció nincs

►

változatos sűrűségű faállomány, sűrűbb és

borítottság jellemzi a parkot

jelen a parkban (pl. futópálya)
►

ligetes területek is jelen vannak
►

többféle rekreációs funkció is megtalálható

elvárásainak

>■

a parkban
►

berendezései jól karbantartottak

►

közösségi közlekedéssel kiválóan ellátott

►

kerékpáros infrastruktúrával ellátott és

a padok típusa nem felel meg a mai kor

a hulladékgyűjtők kialakítása miatt sok az
elszórt hulladék a parkban

►

az ivókutak száma és elhelyezkedése nem

►

a burkolatok minősége sok helyen nem

megfelelő

megközelíthető

megfelelő

lakóterületek ölelésében helyezkedik el a

►

üres fahelyek, invazív fajok jelenléte

park

►

jelentős a közúti zajterhelés

►

jellemző probléma a park nem
rendeltetésszerű használata (hajléktalanok
életvitelszerű tartózkodása)

►

közvilágítási hálózat hiányos, ezáltal a

►

az öntözőrendszer egyes részei elavultak

►

az illemhelyek csak korlátozott

biztonságérzet sem megfelelő

időtartamban hozzáférhetők
►

a kerékpáros kapcsolatok nem megfelelőek
a Városmajor és a Horváth-kert irányába

►

a forráshiányos zöldfelület-gazdálkodás
következtében tovább romlik a zöldfelület
állapota

Lehetőségek

Veszélyek

►

►

a kerületi önkormányzat aktív,
kezdeményező együttműködése

►

a parkhasználók társadalmi részvételének

►

a Városmajorral és a Horváth-kerttel való

közterület használatnövekedése a
zöldfelület degradálásához vezet

hajlandósága növekszik

kapcsolat erősítésével a Budai parktengely
szerepe növekedne
►

mikromobilitási pontok kialakítása

39

Mellékletek
1. sz. melléklet: Részletes közmű vizsgálatok
Az alább bemutatásra kerülő M = 1:3000 méretarányban készült közművizsgálati térképek részletesebben
ábrázolják szakáganként a meglévő közműhelyzetet. Megjelenítésre kerülnek a következő szakági elemzések:
•

vízellátás,

•

csatornázás,

•

villamosenergia-ellátás,

•

gáz- és távhőellátás,

•

elektronikus hírközlés.
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2.

sz. melléklet: FOKÉRT üzemeltetési költségei

109601
109602
109604
112701

2020. évi tény
Műveletek
Talajelőkészítés cserje, talajtakaró, rózsa, örökzöld cserje,
sövény ültetéshez
Cserje, sövény, talajtakaró, örökzöld ültetés talajelőkészítés
nélkül
Évelő ültetése talajelőkészítés nélkül
Kétnyári növények ültetése
Virágágy kitűzése
Egynyári növény ültetése
Öntözés kézzel
Öntözés 3,51 alatti öntözőkocsival
Parkfák lemosó permetezése
Parkfák kár- és kórokozók elleni permetezése
Cserje, sövény, talajtakaró, pázsit vegyszeres gyomirtása,
kórokozók, kártevők elleni védekezés
Örökzöld növényeket, fenyőket károsító kórokozók,
kártevők elleni védekezés kuratív módon
Sétány vegyszeres gyomirtása
Egynyári, kétnyári növényeket károsító kórokozók, kártevők
elleni védekezés preventív és kuratív mód permetezéssel
Egynyári, kétnyári növényeket károsító kórokozók, kártevők
elleni védekezés preventív és kuratív mód beöntözéssel
Sétány felületek sarabolása
Cserje, sövény, talajtakaró kapálása
Rózsa kapálása
Évelő virágágy kapálása, gyomlálása
Egynyári, kétnyári virágágy kapálása, gyomlálása, elvirágzott
részek leszedése
Fatányér kapálás - parkfánál
Tápanyag utánpótlás egynyári, kétnyári felület
fenntartásában
Gépi kaszálás sík területen, gyűjtéssel, egy menetben
Gépi kaszálás sík területen, gyűjtés nélkül
Kaszálás utáni fűgyűjtés kézzel, sík területen
Cserje, sövény, talajtakaró metszés, ifjítás

112703

Sövénynyírás

m2

112704

Rózsa metszése
Zöldhulladék szállítása gyep, virág, cserje fenntartásban
lerakóhelyre
Gyepszélvágás
Talajelőkészítés egynyári, kétnyári ültetéshez
Egynyári, kétnyári, évelő virágágy kiürítése
Évelő virágágy talajelőkészítése
Évelő visszavágása
Egyéb fenntartási munka
Ömlesztett anyag helyszínre szállítása
Növénytartó edények mozgatása
Sarjazás, idegenelés cserje, talajtakaró felületekből
Parkfaápolási munkák után gallyak, rönkök feldolgozása
Növények helyszínre szállítása gépkocsival
Belső szállítás - gyep, virág, cserje fenntartásában
Gally és rönk szállítása lerakóhelyre parkból
Aprítékolás szállítással saját telephelyre
Gödörásás fa, szoliter örökzöld ültetéshez gödör
visszatemetéssel, parkban
Parkfa, szoliter örökzöld ültetése gödör újraásással, parkban
Fiatal fák támrendszerének karbantartása, parkban
Gallyazás 10-20 cm között, parkfánál
Gallyazás 21-30 cm között, parkfánál
Gallyazás 31-40 cm között, parkfánál
Gallyazás 41-50 cm között, parkfánál
Gallyazás 51-60 cm között, parkfánál
Gallyazás 61-70 cm között, parkfánál

m2

80

60 000 Ft

750 Ft

évente 5 alkalom
évente 5 alkalom
évente 5 alkalom
szükség szerint
évente 2-3
alkalom
évente 1 alkalom

kg

48 200

1 783 400 Ft

37 Ft

szükség szerint

fm
m2
m2
m2
m2
óra
m3
óra
óra
óra
óra
óra
kg
kg

103
104
104
32
514
28
35
6
30
510
4
100
48 000
39 150

19 570 Ft
26 000 Ft
59 280 Ft
15 360 Ft
164 480 Ft
116 760 Ft
311500 Ft
43 860 Ft
219 300 Ft
2 126 700 Ft
29 240 Ft
435 000 Ft
1728 000 Ft
3 719 250 Ft

190 Ft
250 Ft
570 Ft
480 Ft
320 Ft
4170 Ft
8 900 Ft
7 310 Ft
7 310 Ft
4170 Ft
7 310 Ft
4 350 Ft
36 Ft
95 Ft

évente 2 alkalom
évente 1 alkalom
évente 3 alkalom
szükség szerint
évente 2 alkalom
szükség szerint
szükség szerint
évente 2 alkalom
szükség szerint
szükség szerint
évente 2 alkalom
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

m3

11

214 500 Ft

19 500 Ft

faültetés szerint

db
db
db
db
db
db
db
db

11
15
2
7
25
21
25
22

1034 000 Ft
60 000 Ft
17 475 Ft
82 233 Ft
438150 Ft
432 054 Ft
652 463 Ft
834 009 Ft

94 000 Ft
4 000 Ft
8 738 Ft
11748 Ft
17 526 Ft
20 574 Ft
26 099 Ft
37 910 Ft

igény szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

Feladatkód
100101
100102
100104
100105
100107
100108
101801
101805
103801
103802
105401
105404
105405
105406
105407
106801
106803
106804
106805
106806
106808
107804

113702
116901
116903
116904
116908
116909
116912
116914
116917
116925
116926
136404
136405
213703
213705
217801
217802
217803
220718
220719
220720
220721
220722
220723

adatok
M.e. Naturália

Érték

Egységár

Gyakorisig

m2

48

31 200 Ft

650 Ft

szükség szerint

db

240

324 000 Ft

1 350 Ft

szükség szerint

db
db
óra
db
óra
óra
hl
hl

320
1703
3
1289
125
240
9
102

272 000 Ft
510 900 Ft
12 510 Ft
515 600 Ft
521 250 Ft
1044 000 Ft
119 196 Ft
1495 626 Ft

850 Ft
300 Ft
4170 Ft
400 Ft
4170 Ft
4 350 Ft
13 244 Ft
14 663 Ft

szükség szerint
évente 1 alkalom
évente 1 alkalom
évente 1 alkalom
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

m2

885

73 013 Ft

83 Ft

szükség szerint

hl

15

196 020 Ft

13 068 Ft

szükség szerint

m2

1343

118184 Ft

88 Ft

évente 4 alkalom

m2

52

6 292 Ft

121 Ft

évente 1 alkalom

m2

52

6 864 Ft

132 Ft

évente 1 alkalom

m2
m2
m2
m2

3 820
7 350
120
700

840 400 Ft
1543 500 Ft
58 800 Ft
161000 Ft

220 Ft
210 Ft
490 Ft
230 Ft

évente 1 alkalom
évente 2 alkalom
évente 4 alkalom
évente 5 alkalom

m2

241

79 530 Ft

330 Ft

évente 6 alkalom

db

42

15 960 Ft

380 Ft

évente 3 alkalom

m2

124

31000 Ft

250 Ft

évente 2 alkalom

m2
m2
m2
óra

465 399
54 026
54 026
340

6 515 586 Ft
594 286 Ft
378 182 Ft
1417 800 Ft

14 Ft
11 Ft
7 Ft
4170 Ft

5198

1 247 520 Ft

240 Ft

46

Z020. évi tény adatok

220724

Gallyazás 71-80 cm között, parkfánál

db

20

899 160 Ft

44 958 Ft

220725

Gallyazás 81-90 cm között, parkfánál

db

1 295 400 Ft

64 770 Ft

220126

Gallyazás 91-100 cm között, parkfánál

db

20
4

320 040 Ft

80 010 Ft

220727

Gallyazás 100 cm felett, parkfánál

db

4

380 238 Ft

95 060 Ft

szükség szerint
szükség szerint

220738

Favisszavágás 10-20 cm között, parkfánál
Favisszavágás 21-30 cm között, parkfánál

db
db

1
4

8 738 Ft

8 738 Ft

szükség szerint

220739

78 740 Ft

19 685 Ft

szükség szerint

220740

Favisszavágás 31-40 cm között, parkfánál

db

12

455 676 Ft

37 973 Ft

szükség szerint

220741

Favisszavágás 41-50 cm között, parkfánál

db

9

395 478 Ft

220742

Favisszavágás 51-60 cm között, parkfánál

db

8

379 476 Ft

43 942 Ft
47 435 Ft

szükség szerint
szükség szerint

220743
220744

Favisszavágás 61-70 cm között, parkfánál

db
db

14

930 783 Ft
569 214 Ft

66 485 Ft
94 869 Ft

szükség szerint

Favisszavágás 71-80 cm között, parkfánál

220745
220746

Favisszavágás 81-90 cm között, parkfánál

db

944 880 Ft

db

118 110 Ft
144 780 Ft

szükség szerint

Favisszavágás 91-100 cm között, parkfánál

8
2

220747

Favisszavágás 100 cm felett, parkfánál

db

1463 040 Ft

221710

Fakivágás 21-30 cm között, parkfánál

db

8
4

221711
221712

Fakivágás 31-40 cm között, parkfánál

db

10

515 000 Ft

db

3

199 200 Ft

51 500 Ft
66 400 Ft

szükség szerint

Fakivágás 41-50 cm között, parkfánál

221713

Fakivágás 51-60 cm között, parkfánál

db

2

142 400 Ft

71 200 Ft

szükség szerint

221715

Fakivágás 71-80 cm között, parkfánál

db

1

133 300 Ft

szükség szerint

221716

Fakivágás 81-90 cm között, parkfánál

db

326 800 Ft

228601

Tuskómarás 60 cm alatt parkfánál

db

2
14

133 300 Ft
163 400 Ft

391160 Ft

27 940 Ft

szükség szerint

228602

Tuskómarás 60 cm felett parkfánál

db

4

213 360 Ft

szükség szerint

236403

Belső szállítás - parkfa, sorfa fenntartásban

db

45

328 950 Ft

53 340 Ft
7 310 Ft

329102

m7
óra

3100

szükség szerint

5 830 Ft

szükség szerint

330603

Hulladékgyűjtők karbantartása, javítása

óra

116
34

9 610 000 Ft
676 280 Ft

3 100 Ft

330601

Szórt burkolat felújítása
Padok, székek, asztalok, egyéb utcabútorok karbantartása

198 220 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

330604

Hulladékgyűjtők kihelyezése, áthelyezése, cseréje
Kerítések, korlátok, kapuk, táblák, egyéb fa/fém anyagú
térelemek karbantartása, javítása
Kerítések, korlátok, kapuk, táblák, egyéb fa/fém anyagú
térelemek kihelyezése, áthelyezése, cseréje
Támfalak, szegélyek, lépcsők, útburkolatok, egyéb kő/műkő
térelemek karbantartása, javítása

óra

6

34 980 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

óra

35

204 050 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

óra

11

64130 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

óra

24

139 920 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

330609

Játszószerek karbantartása, javítása

óra

832

4 850 560 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

330610
330617

Játszószerek ellenőrzése, javítása

15

87 450 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

Graffiti eltávolítása

óra
óra

19

110 770 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

330618
331101

Játszószerek/sportszerek szemrevételezése

óra

127

740 410 Ft

5 830 Ft

előírás szerint

Ivókutak karbantartása, javítása

óra

42

244 860 Ft

5 830 Ft

szükség szerint
szükség szerint

330605
330606
330607

6

289 560 Ft
110 800 Ft

182 880 Ft
27 700 Ft

szükség szerint
szükség szerint

szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

szükség szerint

szükség szerint

331102

Hagyományos öntözőhálózat karbantartása, javítása

óra

56

326 480 Ft

5 830 Ft

331103

Automata öntözőhálózat karbantartása, javítása
Parkfelszerelés, egyéb szilárd nem szóródó anyag szállítása

óra

197

1148 510 Ft

5 830 Ft

szükség szerint

5
4

41 500 Ft

8 300 Ft

szükség szerint

Belső szállítás - épített elemek fenntartásában

óra
óra

23 320 Ft

5 830 Ft

Lomb kiszedése cserjéből

óra

221

804 440 Ft

3 640 Ft

szükség szerint
szükség szerint

Sövényalj tisztítása
Őszi lombgyűjtés kézzel, sík területen

m2

210

25 200 Ft

120 Ft

évente 2 alkalom

432307

m2

31000

992 000 Ft

32 Ft

évente 2 alkalom

432308

Őszi lombgyűjtés géppel, sík területen

m2

308 000 Ft

m2

845 000 Ft

432317

Pázsittakarítás, lombgyűjtés kézzel, sík területen
Pázsittakarítás, lombgyűjtés géppel, sík területen

8 Ft
26 Ft

évente 2 alkalom

432316

38 500
32 500
46 850

433702

Takarítás kézzel

m2
óra

374 800 Ft
6624 800 Ft

8 Ft
3 640 Ft

évente 1 alkalom
naponta

433703

Járda takarítás

óra

762

naponta

Hóeltakarltás kézzel

óra

35

2 773 680 Ft
127 400 Ft

3 640 Ft

433705

3 640 Ft

433707

Vízóra akna tisztítása, vízóra leolvasása

óra

15

62 550 Ft

4 170 Ft

szükség szerint
havonta 1
alkalommal

434202

Homokozó frissítése

1657

165700

100 Ft

434203
434207

Szennyes homok összeszedése

m2
óra

11

45 870 Ft

4170 Ft

Homokozó fertőtlenítése, tisztítása

m2

577

2 596 500 Ft

4 500 Ft

434904

Lomb szállítása lerakóhelyre

kg

25 230

933 510 Ft

37 Ft

434910

Konténeres szemét, sitt szállítás lerakóhelyre,
alvállalkozóval, rakodás nélkül

m3

4

30 400 Ft

7 600 Ft

igény szerint

436403
440002

Belső szállítás - köztisztasági feladatokban
Favizsgálat szemrevételezéssel és műszaki méréssel

óra

530 700 Ft

óra

122
64

4 350 Ft
17 OOO Ft

igény szerint

561005

Egyéb mérnöki feladatok
Ráfordítási érték összesen

óra

117

9 000 Ft

szükség szerint

336403
336404
432305
432306

1820

1 088 000 Ft
1 053 000 Ft
81407186 Ft

évente 1 alkalom

évente 6 alkalom
szükség szerint
évente 1 alkalom
idényben
folyamatos

folyamatos
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3. sz. melléklet: Berendezési tárgyak és területkimutatások (FOKÉRT)
Berendezések, növényegyedek

1540 db

rugós játékok

8 db
4 db

cserjecsoport

128 db

forgó hinta, forgó-mozgó eszköz

szoliter cserje

177 db

baby ülőkés hinta

1 db

típus: kétüléses hinta vegyes ülőkékkel

1 db

sövény

1 db

I

Növényict

kategória megnevezés
fa

álló poller

51 db

csúszda

1 db

típus: egyenes csőpoller

48 db

mászóka

1 db

típus: egyéb

3 db

kombinált, többfunkciós játék

1 db

kézi poller

1 db

két ponton felfüggesztett lapülőkés

2 db

U-poller

8 db

típus: kétüléses hinta lapos ülőkékkel

2 db

egyéb poller

1 db

lapülőkés hinta

1 db

tájékoztató tábla

6 db

típus: kétüléses hinta vegyes ülőkékkel

1 db

mérleghinta, forgó billenő

1 db

szemétgyűjtő

118 db

típus: Ceglédi

80 db

típus: rugós mérleghinta

1 db

típus: Alföldi

10 db

egyéb játszó berendezés

16 db

kosárlabda palánk, egyedi

2 db

típus: egyéb

20 db

futball, kézilabda kapu, egyedi

4 db

pad

94 db

fltnesz eszköz

típus: Műanyag

típus: amerikai pad

4 db

kerti csap

9 db
43 db
6 db

típus: városligeti pad

65 db

ivókút

típus: pad

13 db

típus: Csongor

1 db
3 db

2 db

típus: Oázis

faveremrács

3 db

típus: Dáma

pingpong asztal

5 db

egyéb közműakna

virágláda

ebürülékgyűjtő (zacskóadagolóval)
8cfcndi»7é%

8 db

szegély, beton
szegély, fém
szegély, fa

9 db
5946,29 m
1,13 m
24,74 m

2 db
96 db

közműoszlopok (áramellátást szolgáló)

9 db

egyéb közmű, föld felett

5 db

kandeláberek
típus: Gloria lampa + Tungsra-Schreder
Park oszlop

94 db
5 db
89 db

szegély, gumi

194,16 m

típus: egyéb

szegély, műanyag

102,24 m

szelepház

2 db

szegély, természetes kő

601,35 m

tűzcsap

4 db

korlát, fém

315,22 m

vízelzáró

16 db

kerékpártároló

18,15 m

parki vízóra
vízkonnektor

kerítés, fémháló

246,43 m

kerítés, fémpálca

18,15 m

távközlés akna

kerítés, laposvas

18,08 m

szellőző

bejáró, fémháló

8,99 m

bejáró, fémtáblás

10,62 m

3 db
15 db
2 db

parki vízóra

8 db

gáz akna

4 db

1,46 m

csatorna akna

bejáró, laposvas

1,66 m

elektromos akna

bejáró, egyéb, egyedi

2,79 m

elektromos közműszekrény

bejáró, fémpálca

8 db

27 db
3 db
11 db

támfal, természetes kő

72,50 m2

gáz közműszekrény

2 db

támfal, beton

75,36 m2

folyóka

3 db

lépcső, műkő

39,96 m2

integrált fényvető

lépcső, természetes kő

138,38 m2

lépcső, mesterséges térkő

0,16 m2

lépcső, egyéb

8,05 m2

lépcső, beton, betonlap

0,95 m2

távfűtés akna
víznyelő
szobor, emlékmű

2 db
32 db
0,40 m2
9 db

48

Felületek

Vteóteresztci burkolat

Burkolat

SK5M

kategória megnevezés

aszfalt

6813,32 m2

áttaposás

típus: parki elemek, objektumok
típus: sportcélú létesítmények,
eszközök, berendezések

6226,36 m2

gyep

beton, betonlap

1227,86 m2

taktilis burkolat

1,72 m2

586,97 m2

természetes térkő

609,78 m2

szabad talajfelszín
egy/kétnyári virágok
egyéb talajtakaró
évelő növények

nv e.

5902,57 m2
81574,66 m2
660,51 m2
53,15 m2
11,04 m2
188,00 m2

mesterséges térkő

705,36 m2

rózsa

103,98 m2

gumilap

164,43 m2

sövény

643,41 m2

öntött gumi

287,04 m2

talajtakaró cserje

stabilizált kavics
gyöngykavics

40,72 m2

62,27 m2

2,01 m2

17209,72 m2

homok

576,54 m2

murva

518,56 m2

gyephézagos műanyag

virágláda

64,30 m2
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4. Javaslati

munkarész

4.1. JÖVŐKÉP ÉS CÉLKITŰZÉSEK
Jövőkép
A Vérmező területét értékalapú megközelítésben szükséges fejleszteni, kiemelt figyelmet fordítva a
zöldfelületek színvonalas fenntartására. Ennek megfelelően a funkcióbővítést, a megközelítés
fejlesztését és az alapinfrastruktúrák fejlesztését a meglévő zöldfelületek, faállomány védelmével és
ütemezett megújításának figyelembevételével kell megvalósítani. Új funkciók telepítése és a meglévő
funkciók kibővítése csak úgy javasolt, hogy a látogatóforgalom optimális zöldfelület-gazdálkodás
mellett ne jelentsen túl nagy terhelést a zöldfelületre. A park rekreációs potenciálja korántsem
kihasznált, ezért a funkcióbővítés indokolt.
Mindezek figyelembevételével a Vérmező megújításának jövőképe a következő:

A Vérmező a Budai parktengely zöldterületi láncolatának stratégiai jelentőségű
zöldinfrastruktúra eleme.

Parkterülete vonzó zöldterület, amely zöldfelületi,

városökológiai, kultúrtörténeti értékei és rekreációs szolgáltatásai révén megfelelő
közösségi teret nyújt a környéken lakók és idelátogatók számára a kikapcsolódásra,
pihenésre, sportolásra, valamint alkalmas kulturális és egyéb, a park jellegéhez
illeszkedő szabadidős programok lebonyolítására.* 1

A projekt célrendszere
Átfogó célok

1. A zöldinfrastruktúra védelme, színvonalas fenntartása
2. A parkrészek az adottságokhoz és lakossági igényekhez illeszkedő, differenciált, funkcióbővítő
fejlesztése
3. A park ökoszisztéma-szolgáltatásának fejlesztése, biodiverzitás növelése, szemléletformálási
szerepének erősítése
4. Park megközelíthetőségének javítása

A Vérmező fejlesztési stratégiájának célja a meglévő zöldfelületek, faállomány színvonalas fenntartása
és az értékek védelméhez illeszkedő rekreációs fejlesztés, funkcióbővítés illeszkedve a zöldterület
teherbíró képességéhez. A parkhasználati felmérések eredményei alapján is látható, hogy a meglévő
parki infrastruktúra (utak, berendezési tárgyak) megújításával jelentősen javítani lehet a közpark
vonzerejét.

A funkciókínálat alakításakor kiemelt szempont a közparki
funkció területi egyenlőtlenségének kezelése. Új parki funkció
tekintetében csak a park léptékéhez, természeti adottságaihoz
igazodó létesítmények elhelyezése indokolt. Ennek részeként
érdemes visszaállítani az olyan funkciókat, amelyek jól
igazodtak a park struktúrájába (pl. évelőbemutató parkrész).

Mi i T/l
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A park jelentős és kiemelten értékes faállománnyal és
összefüggő zöldfelületekkel rendelkezik, amelyek jelentős
városklíma-javító hatást biztosítanak és élőhelyeket teremtenek
a városi rovar- és madárvilág számára. Ezt a szerepet tovább kell
erősíteni a növényzet értékőrző ápolásával, pótlásával,
változatosabb élőhelyek létesítésével.
A beavatkozási javaslatok kidolgozása során kiemelt szempont
a színvonalasan fenntartott zöld környezet biztosítása és a többfunkciós közösségi terek létrehozása
különböző korosztályokat és rekreációs igényeket kiszolgáló parki infrastruktúra biztosításával. A
funkciókínálat formálásánál tekintettel kell lenni a kapcsolódó zöldterületekre, különösen a Tabán,
Városmajor, Millenáris park és a Budai Vár területére, mivel az ott meglévő és kialakítani tervezett
rekreációs szolgáltatások szerepet játszanak a Vérmező működésében.
A terület megközelíthetőségének javítása érdekében kiemelten fontos a gyalogos és kerékpáros
kapcsolatok, a park fogadótereinek fejlesztése. A park megfelelő megközelítéséhez indokolt a
kerékpáros kapcsolatok fejlesztése a Horváth-kert és a Városmajor irányából, a gyalogos kapcsolatok
terén a Budai Vár és a Déli-pályaudvar térsége felé kell fejleszteni a kapcsolatokat, amelyhez a
fogadóterek és esetleg új gyalogátkelőhelyek létesítése is indokolt.

Célcsoport:
A közpark elsősorban a környéken lakók rekreációját szolgálja, de a környező munkahelyek (irodák) és
intézmények (iskolák), továbbá a Vár közelsége miatt a turisták kiszolgálásában is szerepet játszhat.
Célunk, hogy a Vérmező minden korosztály számára nyújtson kikapcsolódási lehetőséget. Ennek
megfelelően az idősebb és a tinédzser korosztály kiszolgálását erősíteni szükséges.

A Vérmező nagyobb zöldterületként kitüntetett helyet foglal el a főváros zöldfelületi rendszerében.
Része a Dunát a Budai-hegyvidékkel összekötő, a város átszellőzésének szempontjából meghatározó
zöldinfrastruktúra elemének a Budai parktengelynek, mely a Vérmező zöldfelületei mellett a Gellért
hegy, a Tabán, a Városmajor, a Horváth kert, valamint a Szilágyi Erzsébet fasor zöldfelületeit fűzi fel.
Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve szerint a Vérmező zöldfelületeinek
megújítása a Budai parktengely fontos akcióterülete. A terület zöldinfrastruktúra fejlesztése illeszkedik
a Radó Dezső Terv kiemelt céljaihoz:

Egészséges
várost segítő
zoldinfrastruktura

✓

✓

✓

✓
✓

kiemelt
színvonalú
zöldfelület
fenntartás
zöldfelületi
értékek
védelme
testi-lelki
pihenés.
rekreáció tere
parkhasználat
szabályozása
használók
tulajdonosi
tudatának
erősítése

Klímatudatos városi
zóldínfrastruktura
fenntartása

V
V
V

✓
✓

zöldfelületi
intenzitás növelése
kondicionáló
vízfelület kialakítása
vízérzékeny kék
infrastruktúra
tervezés
klímabarát
vízgazdálkodás
fenntartható.
adaptív zöldfelület
gazdálkodás

Bíodiverzitást
segítő városi
zöldinfrastruktúra
fenntartás és fejlesztés

élővilág (értékes
növény-, állatfajok és
élőhelyek) védelme
biológiai sokféleség
növelése:
„vadvirágos"
gyepfelületek.
változatos növényzet
természetkímélő
technológiák, madárés rovarbarát kezelés.
komposztálás,
vegyszerek
korlátozása

Együttműködésen
alapuló
zóldínfrastruktura
fejlesztés

V
s

részvételi tervezés
a fejlesztésekben
egyenlő esélyű
hozzáférés
együttműködés
Budavár
önkormányzatával
fővárosi
közszolgáltatók
közötti kooperáció
(FŐKERT, Budapest
Közút, BKK, FKF,
BDK, FV, FCSM)
a városi
biodiverzitással,
városi élőhely
védelemmel
kapcsolatos
tájékoztatás,
partnerség

Okos
zoldinfrastrukturajú
város

v"

S

digitális
parkkataszter,
hibabejelentő
smart információs
felület (programok,
szolgáltatások)
parkhasználat
monitoring
okos
zöldinfrastruktúra
szolgáltatások

DÉLI
PÁLYAUDVAR
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Meglévő főbb szintbeni gyalogos kapcsolat

Sport funkció bővítése

Meglévő főbb különszintű gyalogos kapcsolat
Rekreációs funkciók fejlesztése
••»•♦

Meglévő kerékpáros nyomvonal)

^ *» ■ •♦

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

♦ ■*«»■►

Kerékpáros kapcsoiatok fejlíesztése

^* *•*♦

Fő beísőfeítáró kapcsolat
Fejlesztési program

Fogadótérietek, parkkapuk kiaJakítása
Tervezési terület

Online közvélemény-kutatás eredményei

A 2021-ben lezajlott lakossági felmérés során a Vérmező jelenlegi állapotával kapcsolatos
véleményeken túl sor került az általános fejlesztési igények, valamint az egyes lehetséges funkciók és
projektelemek támogatottságának felmérésére is. Az online lezajlott felmérés részletes eredményeit a
dokumentum 3. kötete tartalmazza.

Mit gondol a Vérmező felújításáról?
3%

Úgy jó, ahogy van - ne újítsanak rajta semmit.
Jelentős funkcióbővítés szükséges.

23%

Az állagjavítés mellett egy-két új funkcióra is
szükség lenne.

47%

Csak állagjavításra van szükség,
a növényállományt kellene megújítani,
burkolatokat és berendezési eszközöket
kellene felújítani.

27ví

Vélemények megoszlása a Vérmező felújításáról az online kérdőívezés alapján

A válaszadók több, mint 80%-a szerint szükség van néhány új funkcióra, parki berendezésekre,
elemekre, illetve fejlesztésekre. A fejlesztendő zöldinfrastruktúra elemek lakossági támogatottságát
összefoglalva az alábbi táblázat szemlélteti:

Nagyon
ellenzem

Ellenzem

Közömbös
,
szamomra

3%

2%

9%

35%

51%

nagyon magas

3%

3%

10%

38%

46%

nagyon magas

3%

5%

11%

39%

43%

nagyon magas

2%

5%

16%

35%

41%

magas

3%

6%

13%

43%

36%

magas

10%

9%

16%

32%

32%

magas

5%

13%

18%

38%

26%

magas

10%

12%

19%

32%

27%

közepes

7%

10%

21%

42%

19%

közepes

Támogatom

Nagyon
.
támogatom

„
TÁMOGATOTTSÁG

6%

10%

29%

35%

20%

közepes

11%

10%

22%

34%

22%

közepes

10%

13%

27%

30%

20%

közepes

10%

12%

22%

41%

15%

közepes

18%

18%

14%

30%

20%

közepes

14%

14%

29%

26%

16%

közepes

13%

17%

30%

28%

13%

közepes

18%

17%

21%

27%

18%

közepes

19%

19%

16%

30%

15%

alacsony

16%

16%

29%

27%

11%

alacsony

32%

16%

10%

9%

33%

alacsony

24%

21%

21%

22%

12%

alacsony

30%

21%

14%

24%

12%

alacsony

A stratégiai feladatokhoz kapcsolódó projektek a kérdőívezés eredményeivel összhangban kerültek
meghatározásra. A tervezett projekteket a következő fejezetek részletesen mutatják be, az egyes
intézkedések leírásánál pedig bemutatásra kerülnek a kérdőív eredményei is.

4.2. Fenntartási,

fejlesztési feladatok

1. Zöldfelületek színvonalas fenntartása, megújítása, fejlesztése

A Vérmező tekintetében elsődleges feladat a meglévő zöldfelületek, faállomány színvonalas
fenntartása, a terület zöldfelületi fejlesztése. A park faállománya döntően értékes idős egyedekből áll,
azonban viszonylag sok invazív, valamint rossz egészségi állapotú egyed és tuskó is található a parkban.
A biodiverzitás növelése érdekében a fásszárú növényállomány egészségőrző ápolása, ütemezett
megújítása szükséges, alkalmazkodva a klímaváltozás kihívásaihoz, illetve a park élőhelyi
adottságaihoz. A park zöldfelületeinek fejlesztése során célunk a biodiverzitás növelése, ehhez
kapcsolódóan a madár- és rovarvilág számára új élő- és táplálkozó helyek kialakítása.

2. Megközelíthetőség fejlesztése

A Vérmező közút-, valamint közösségi közlekedési hálózati kapcsolatai megfelelőek, a park
kötöttpályás elérhetősége kiváló. A határoló közutak hálózati szerepe miatt azok forgalomcsillapítása
nem lehetséges. A közösségi közlekedési megállóhelyekről a park területe könnyen elérhető, de a
gyalogos burkolatok többsége minőségi megújításra szorul. A Vérmező elérhetőségét a Koronaőr köz
magasságában gyalogos-átkelőhely kialakításával szükséges fejleszteni. A budai parktengely
kerékpáros összekapcsolása megoldott, azonban a kerékpáros útvonal a fenntartható közlekedési mód
térnyerésével összhangban tovább fejlesztendő. A terület gyalogos és kerékpáros megközelítését
biztosító pontjainál olyan fogadó terek kialakítása szükséges, amelyek tájékoztató táblákkal segítik a
területen való eligazodást.

3. Park rekreációs értékének növelése

Célunk a park rekreációs szolgáltatásainak fejlesztése, ezáltal a lakosság aktív és egészséges
életmódjának támogatása. A sportolási lehetőségek fejlesztése, kutyabarát parkrész kialakítása,
játszótér felújítása, fejlesztése, parki vendéglátási funkció bővítése, környezetének megújítása mind a
Vérmező rekreációs értékét emelik összhangban a lakossági igényekkel. A park funkciókínálatának
kialakításakor elsődleges szempont, hogy csak olyan funkciók fejlesztése valósuljon meg, amik nem
veszélyeztetik a meglévő zöldfelületi értékeket, a park teherbíró-képességét, a zöldfelületek
természetes regenerálódó képességét és a környező lakóterületek nyugalmát is figyelembe veszi.
Továbbá fontos szempont, hogy a különböző használói csoportokat vonzó funkciók térben elkülönülve,
egymás zavarása nélkül jelenjenek meg.4

4. Alapinfrastruktúra karbantartása, felújítása és fejlesztése

A parklátogatók rekreációs igényeinek kiszolgálásához elengedhetetlen a leromlott, olykor
balesetveszélyes útburkolatok, korlátok és egyéb parkberendezési tárgyak megújítása, a tájékozódást
segítő táblák rendszerének kihelyezése, a hiányzó közvilágítás pótlása, az ivókúthálózat fejlesztése,
komfort-pontok kialakítása meglévő illemhelyeken (pelenkázó, esetleg öltöző biztosítása), térfigyelő
kamerarendszer kialakítása. A gyalogos úthálózat felújításával egy időben kell elvégezni a közvilágítás
rendezését, illetve a kapcsolódó egyéb műtárgyak cseréjét - kiemelt figyelemmel a meglévő
növényállományra (védőcső használatával), biztosítva hogy a közművezetékek ne zöldfelületben
haladjanak. A park komfortos használata, színvonalas működtetése az épített környezet fejlesztésével.

szolgáltató funkciók létesítésével, felújításával biztosítható. Új elemeket a meglévő létesítményekhez
kapcsolva és lehetőleg nagyobb forgalmú gyalogos útvonalak mentén célszerű elhelyezni. A hely
karakterét meghatározó elemek (bútorok, információs táblák) egységes, színvonalas arculatának
kialakítása fontos feladat, ugyanakkor kiemelten fontos az új eszközök és berendezések tartóssága,
költséghatékony üzemeltethetősége is.
Az egyes meghatározott feladatokhoz tartozó projektek

1.0

Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása

1.1.

Parki faállomány megújítása (ápolása, invazív fajok eltávolítása)

1.2.

Parki öntözőhálózat fejlesztése

^^
‘ '

Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok, természetes élőhelyek
kialakítása

1.4.

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

1.5.

Vízfelület kialakítása

1.6.

Tiny forest - mini erdő kialakítása

1.7.

Okos zöldinfrastruktúra berendezések (üzemeltetés, rekreáció)

2.1.

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

2.2.

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

2.3.

Fogadóterek rendezése

3.1.

Futókör létesítése

3.2.

Integrált használatú kutyás parkrész kialakítása

3.3.

Fitneszpont bővítése (új elemek)

3.4.

Szitakötő játszótér felújítása, fejlesztése

3.5.

Vagon büfé környezetének rendezése

3.6.

Kulturális tér kialakítása időszakos események számára

3.7.

Gördeszkapálya kialakítása

3.8.

Vendéglátóhely kialakítása

4.0.

Burkolatok, berendezési tárgyak színvonalas karbantartása

4.1.

Gyalogos úthálózat megújítása: burkolatok, lépcsők megújítása

4.2.

Parki berendezési tárgyak megújítása

4.3.

Közösségi komposztáló

4.4.

Közvilágítás fejlesztése

4.5.

Biztonsági kamerák telepítése

4.6.

Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése

A tervezett projektelemek térképi ábrázolását az 1. sz. melléklet mutatja be.

4.3. Projektelemek

bemutatása

1. Táblázat: A projektek paramétereinek jelmagyarázata
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Zöldfelületek fenntartása, megújítása, fejlesztése
1.0. Parki zöldfelületek

Becsült

Fenntartási

Lakossági

Prioritás:

színvonalas fenntartása

költség:

költség/év:
közepes

támogatottság
:

★★★

________________________ ;________________________ lÉjÉjáiÉ__________
Elsődleges feladat a terület zöldfelületeinek színvonalas fenntartása, a terület tisztaságának
biztosítása. Ehhez az üzemeltető éves fenntartási terve szerinti ütemezett feladatellátása szükséges.
A zöldfelületek fenntartása során kiemelt célunk az ökologikus zöldfelületgazdálkodás, a
zöldfelületek természetkímélő, de ugyanakkor színvonalas fenntartása a minél gazdagabb faji
diverzitás megteremtése, az adott élőhelyen önfenntartóbb, stabilabb társulások kialakulásának
elősegítése:
• a gyomirtásra használt káros vegyszereket helyettesíteni szükséges a területen
leghatékonyabban alkalmazható alternatív megoldásokkal,
• avar és kaszálék ökologikus kezelése, a szerves „hulladék" komposzttelepen való
hasznosítása, és ezáltal a talajjavítás elősegítése, helyben! komposztálás (a parkon
túlmutató lehetőség a „közösségi komposztálás" feltételeinek megteremtése).
Ezzel párhuzamosan rekreációs használatú gyepterületeken intenzív fenntartás, valamint a park
központi területein reprezentatív egy- és kétnyári virágágyások fenntartása is elengedhetetlen
ahhoz, hogy a Vérmező közparki rendeltetését betöltse.
A zöldfelületek védelme érdekében elengedhetetlen a közterületek megfelelő szabályozása. A
különböző közterületi rendezvényeket is a zöldfelületek érzékenységétől függően kell lehetővé
tenni. Elsősorban kis létszámú, rövid idejű rendezvényeket javasolt megengedni a zöldfelületek
megfelelő védelme mellett.
1.1. Parki faállomány értékőrző
fenntartása, megújítása

Becsült

Fenntartási

Lakossági

költség:

költség/év:

támogatottság

alacsony

:

Prioritás:

★ ★★

_______________________________________________________IÉIÉ_________________
Kiemelt feladat a parki faállomány értékőrző ápolása, szükség szerinti üzemezett pótlása. Kiemelt
figyelmet fordítunk a meglévő értékes egyedek egészségmegőrző, élettartam hosszabbító
kezelésére. Ahol erre (balesetmegelőzési, növényélettani okokból) nincs lehetőség, ott a fák
kivágásáról és pótlásáról gondoskodunk. A pótlásoknál és a fakivágásoknál figyelembe kell venni a
park szerkezetét, az egybefüggő nyílt szabadtereket, illetve a termőhelyi adottságokat. Ezért a

pótlások kivitelezéséhez a parkra vonatkozó részletes fatelepítési, faápolási terv készítése szükséges
felújítási koncepció részeként.

A színvonalas közparki zöldfelületek üzemeltetéséhez az öntözés biztosítása elengedhetetlen. A
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás jegyében szükséges megvizsgálni az ivóvíz
kímélő (pl. talajvízkútról, esővízgyűjtő ciszternáról) üzemeltetéssel történő öntöző és locsoló hálózat
kialakításának a lehetőségeit. A talajvízkútról történő öntözés során figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy jelenleg a területen működő ivókutak az öntözőhálózat rendszeréről működnek. Mivel a
talajvízből származó víz nem ivóvíz minőségű, tehát közegészségügyi szempontból nem felel meg,
ezért új öntözővízhálózatot szükséges kiépíteni. A kutak kialakítása vízjogi létesítési eljárás
keretében valósítható meg.
Az öntözéshez, locsoláshoz használható alternatív vízhasználatot a terület megújítására vonatkozó
tervhez illeszkedően szükséges megvalósítani, figyelemmel az intenzív és extenzív fenntartású
zöldfelületek helyére. Az öntözőhálózat nagy része régi kiépítésű, ezért nyomvonalának teljes
feltérképezésére és állapotának megvizsgálására is szükség van. A vizsgálat után a kritikus helyek,
szakaszok felújítását el kell végezni, a ma már korszerűtlennek minősülő csöveket, szerelvényeket ki
kell cserélni. Célunk a területen öntözőrendszerek kiépítése, ahol összefüggő, intenzív fenntartású
gyepes vagy virág felületek vannak is.
Esővízgyűjtő ciszterna kialakítása és az abban összegyűjtött csapadékvizek öntözővízként történő
hasznosítása akkor jelent reális megoldást, amennyiben a csapadékvizek nagyobb felületről (pl.
tetőfelületről) kerülnek összegyűjtésre. Az összegyűjtött esővíz megfelelő tisztaságára figyelemmel
kell lenni a tervezés során.

Öntöző rendszer (forrás: thebat.hu)

1.3. Vadvirágos rét,

Becsült

madárbarát cserjefoltok,

költség

természetes élőhelyek
kialakítása

€

Fenntartási

Lakossági

költség/év:

támogatottság

magas

•'
láhfcii

Prioritás:

★★★

Egy városi park, mint a beépített területek tengerén lévő sziget, értékes menedék az élővilág
számára. A természetes állatvilág jelenléte a park biodiverzitásán túl a terület rekreációs értékét is
növeli, az állatok megfigyelése a városlakóknak különleges élményt nyújt. Kiemelt célunk az állatvilág
élőhelyeinek bővítése. Ehhez az odúk, etetők és rovarhotel elhelyezésén túl a beporzók és a
rovarvilág egyéb fajai számára az extenzív fenntartású gyepfelületek (vadvirágos rétek) kialakítását
tervezzük.

A területen lévő cserjefoltok kezelését, telepítését ezek élő- és táplálkozó helyi funkcióira is
figyelemmel végezzük. A lakosság által kihelyezett, olykor kifogásolható megjelenésű (pet-palackból
kialakított) etetőket egységes arculatú elemekre tervezzük cserélni, fenntartásukat a lakossággal
partnerségben végezni.
A parkban a madarak és a beporzók mellett a kistestű emlősök is megjelenhetnek, mint például a
mókusok, sünök, ezért tervezzük számukra is megfelelő odúk, búvóhelyek és táplálékforrás
biztosítását.

Vadvirágos rét (forrás: unsplash.com)__________________ Madárodúk (forrás: unsplash.com)

1.4. Évelőágy bemutatókert Retro kert

Becsült
költség:

Fenntartási

Lakossági

költség/év:

támogatottság

átlagos

:

Prioritás:

★ ★★

A parkban jelenleg kevés olyan magas díszítő értékű virágágyás található, mint amely a park
története során hosszú időkön át a park része volt. Korábban a Korlát utca tengelyében egy hatalmas
évelő bemutató kert volt, amely lenyűgöző látványt nyújtott. Terveink között szerepel a korábbi
évelőágy és a park történetének felidézése egy „Retro kert" kialakításával, amelyben biodiverz
évelőfelületeken helyet kapnak a park történetét megidéző berendezési tárgyak is. A park
berendezési tárgyainak cseréjét követően a retro kertben a régi utcabútorok elemeit meg lehet
őrizni és felújított állapotban be lehet mutatni, magyarázó táblák segítségével ismertetve a fővárosi
kertészkedés történetét. A tervezett „Retro kert" területén is térkő vagy a korra jellemző burkolatú
(pl. kockakő) sétányokat javasolt kialakítani. Az új útvonalaknak az egykori évelőkert közt futó
nyomvonalakon, valamint a jelenlegi kitaposott ösvényeken kell alapulnia, javasolt szélességük 2,5
m.
■

Évelőágyak (forrás: hellotravel.com)

Az évelő-gyűjtemény 1952-ben (forrás:
fortepan.hu)

i»iit

ír pad

Az utcabútorok megjelenésének változása (képek forrása: fortepan.hu, parkberendezes.hu)

1.5. Vízfelület kialakítása

Becsült

Fenntartási

Lakossági

költség:

költség:

támogatottság

magas

:

Prioritás:

__________________________ €€€____________________ ____________________
A Vérmező rekreációs értékeit természetközeli tó vagy díszmedence kialakítása növelheti.
Természetközeli tó a gazdag vízparti és vízi növényzetnek köszönhetően vegyszermentesen
üzemeltethető. A tó medre természetközeli módon kerülhet kialakításra, vízi növények
telepítésével. A víz és a használók kapcsolata faburkolatú stég kialakításával biztosítható. A tó része
lehet a parki ökológiai tanösvénynek.
Díszmedence, szökőkút, kialakításával a park párologtató felületein felül rekreációs funkciók akár
vízzel való interakcióra lehetőséget biztosító felülettel is bővíthető. A parki vízfelületek
kialakításának típusa, helye, mérete koncepció terv alapján, további lakossági egyeztetést követően
kerülhet meghatározásra.

Az ún. mini erdő fogalma Akira Miyawaki japán botanikus és
növény ökológus nevéhez fűződik, akinek hatására egy
mozgalom alakult ki, aminek köszönhetően a világ számos
pontján olyan mini erdőket (akár olyan mini, mint egy
teniszpálya) telepítenek, melyek sűrűbbek és biológiai
sokféleség szempontjából gazdagabbak más telepített
erdőknél. A mozgalom célja a biodiverzitás növelése és a
klímaváltozás hatásainak mérséklése. A mini erdők további
jellemzője, hogy honos és a termőhelyi adottságokhoz
legjobban illeszkedő fajokat tartalmazza és az állománya
gyorsan felnövekszik.

Javasolt helyszín

A Tabánban megvalósult első magyarországi példa után
javasolt a Vérmezőn is megvalósítani egy ilyen különleges
erdőt. Telepítése az integrált kutyás parkrésztől távolabb indokolt, például a park Mikó utcai oldalán.
Kialakításánál a mini erdőkre vonatkozó irányelveket kell követni, továbbá a mini erdő védelmében
jelképes alacsony kerítés és információs, illetve oktató célú táblák elhelyezése is javasolt.

Mini erdő (forrás: earthwatch.org.uk, thebetterindia.com

Prioritás:

★★★
Az üzemeltetésben célunk a korszerű megoldások, smart city technológiák
alkalmazása. Az öntözőrendszerek és a park okos vízmérőinek
telekommunikációs hálózatra csatlakoztatásával a hibajelzés fogadás,
vezérlés és mérés távolról megvalósítható. A park látogatók számára is
kínálhatnak smart city technológiák többlet szolgáltatást, illetve (pl. levegő
minőség mérés) Az infrastruktúra kiépítése során az integrált megoldások
alkalmazásával a parki műtárgyak számát csökkentheti.

o

Okos vízmérő (forrás: ontozocentrum.hu)

Megközelíthetőség fejlesztése

A kerékpáros kapcsolatok vonatkozásában a meglévő infrastruktúra elemek (kerékpárút) minőségi
fejlesztése, használati értékük növelése, a parkrészek kerékpárral való megközelíthetőségének a
javítása a célunk. A Városmajor - Vérmező - Horváth-kert jelentette budai parktengelyen jelenleg is
rendelkezésre állnak a kerékpáros kapcsolatok. Ezen meglévő kerékpáros kapcsolatok, valamint a
velük párhuzamosan vezetett gyalogos összeköttetések fejlesztése kiemelt feladat.
A park területén belül a Városmajor irányába szükséges kerékpáros infrastruktúrát kialakítani,
illeszkedve a területet érintő kerékpározás-fejlesztési projektekhez. A park keleti oldalán, az Attila
út mentén lévő kerékpárút esetében a gyalogos-kerékpáros konfliktusokat meg kell oldani. A
gyalogosokat a számukra létesített burkolatok használata felé kell irányítani. A kerékpáros
közlekedés számára a parkterületén, az alábbi ábrán jelölt 2 helyszínen indokolt kerékpártárolókat,
mikromobilitási pontokat kialakítani és azok környezetét rendezni.
A hosszú távú elképzelések részeként a hivatásforgalom számára a közút területén vezetett
irányhelyes kerékpársávok tervezettek az Attila úton északi irányban, a Krisztina körúton pedig a
Döbrentei tér irányába. Fontos, hogy az új kerékpár sávok kialakítása ne a zöldfelületek rovására
történjen.

{ypi
A Vérmező jelenlegi gyalogos megközelítési lehetőségei jellemzően megfelelők. A szomszédos
lakóterületek irányából a park elérhetősége a főúthálózaton kialakított kijelölt gyalogátkelőhelyeken
biztosított, a Déli pályaudvarról aluljárón keresztül érhető el.
A gyalogos kapcsolatokat javasolt a Krisztina körút - Koronaőr köz csomópontjában új gyalogos
átkelőhellyel bővíteni. A fejlesztés eredményeként a jövőben könnyebben érhető el a zöldfelület a
Krisztina körúti irodaház és hotel irányából.

A továbbtervezés során figyelembe veendő szempontok és javaslatok:
• A Városmajor irányába a jelenlegi nyomógombos kerékpáros átkelőhely forgalomtechnikai
okok miatt került az adott helyszínen kialakításra. Délre, a Hajnóczy József utca vonalába
történő áthelyezése miatt a Krisztina körúton ívkorrekció válhat szükségessé, amely a
Vérmező területén jelenlegi zöldfelületeket vehet igénybe. A Városmajor irányába a
továbbvezetés a Maros utcában is megvalósítható. Ezen változat előnye, hogy a meglévő
gyalogos-átkelőhelyen kisebb beavatkozást követően a kerékpárosok is átvezethetők. A
Hajnóczy József utcában vagy a Maros utcában forgalomtechnikai beavatkozásokkal, a
közterületi parkoló állások irányának módosításával biztosítható további keresztmetszeti
szélesség a gyalogos-kerékpáros infrastruktúra bővítéséhez. A megfelelő nyomvonal
kiválasztásához első lépésként megtörtént az online közösségi kérdőívezéssel az érintettek
megszólítása és véleményük megismerése. Következő lépésként a két érintett kerületi
önkormányzat, a kezelők és szakmai, valamint érintett civil szervezetek bevonásával műszaki
tervek készítése szükséges, amely után kijelölhető a tervezett nyomvonal.
• Az Attila út menti kerékpárút megújításánál a műszaki előírások szerinti szélességet kell
alkalmazni, a burkolat kiválasztásánál az ökológiai szempontokat is javasolt figyelembe
venni.

•

•

•
•

•
•

•

A Horváth-kert irányába a Pauler utcában vezet kerékpáros infrastruktúra, amelynek az
Alagút utcai szakasza rendkívül balesetveszélyes. A gyalogos-kerékpáros infrastruktúra
bővítéséhez a meglévő 45°-os parkolás párhuzamos parkolássá történő átalakításával
nyerhető további keresztmetszeti szélesség. A Mikó utca és az Alagút utca között a
továbbtervezés során javasolt megvizsgálni az Attila út északra vezető oldalán egy közúti
forgalmi sáv megszüntetését, amely helyett irányhelyes kerékpársávok kialakítása javasolt a
Vérmező és a Horváth-kert között.
Önálló tervezési feladat keretein belül kell megoldani a Krisztina körút - Alkotás utca
csomópontjában az észak-déli irányú tervezett kerékpáros útvonalak csomóponti átvezetését
és csatlakozást a meglévő nyomvonalakhoz.
A Vérmező déli oldalán megjelenő autóbusz tárolás áthelyezési lehetőségét vizsgálni kell, a
park mentén a kialakult kényszermegoldás megszüntetése javasolt.
A Déli pályaudvar csomópont gyalogos átjárhatóságát fejleszteni kell a „Kiemelt
csomópontok átjárhatóságának növelése, akadálymentesítés" című tanulmány figyelembe
vételével.
A Magyar Jakobinusok terén a csomópontban a gyalogos kapcsolatokat fejleszteni kell,
javasolt a villamosmegállók akadálymentes megközelítését biztosítani.
Vizsgálandó a Krisztina kőrútról jobbra a Széli Kálmán tér felé kanyarodó sáv megszüntetése,
a jobbra fordulási lehetőséget a jelzőlámpás csomópontban lehet biztosítani. Az áttervezés
eredményeképpen a park területe növelhető.
A Magyar Jakobinusok terének környezetét és a csomóponti területek helyigényét javasolt
felülvizsgálni egy későbbi tanulmányterv keretein belül.______________________________
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Fogadóterek kialakítása javasolt, ahol az infrastruktúrák biztosítják a megérkezés élményét, valamint
iránymutatást adnak a terület funkcióinak használatához és megtalálásához. A tervezési terület
határán lévő fogadóterek funkcionális működését a csatlakozó városszerkezet determinálja. A
következő területeken szükséges fogadóterek rendezése:
• Attila út és az Krisztina körút találkozása (a meglévő parkoló rendezésével együtt),
• Attila út - Mikó utca találkozása,
• Krisztina krt. - Mikó utca találkozása,
• Vagon büfé környezetének rendezése (lásd. 3.5. projekt),
•
Maros utca felőli megérkezési pont,
• Jakobinus emlékmű környezetrendezése.
A park északi részén található Martinovics Ignác emlékmű a park elnevezéséhez kötődő
eseménynek állít emléket, a park fontos térszerkezeti eleme is egyben és a gyalogosan közlekedők
számára a park egy megérkezési pontja, az északi parkrész egy dedikált helye, találkozási pontja.
Kiemelt szerepe révén a terület méltó megújítása szükséges, mely elrendezése és díszértéke révén
megfelelő találkozópont lehet, valamint méltó emlékhely. Ezért a Jakobinus téren a burkolatok
megújítása és magas díszítőértékű cserjék és virágágyások kialakítása javasolt.

Fogadó terek (forrás: khh. travel, landezine. com)

Rekreációs fejlesztés

IPPPHm
A Vérmező jelenleg is közkedvelt a futók körében. Futásra a
meglévő, illetve felújítani tervezett parki burkolatok is
megfelelőek, de felmerülhet igény öntött gumi burkolatú,
kizárólag futók számára kijelölt futósáv kialakítására. Ennek
eldöntése, a nyomvonal kijelölése koncepcióterv alapján,
lakossági véleményezést követően kerülhet sor. A futók
kiszolgálása számára is indokolt további vízvételi lehetőségek
kiépítése, valamint a megvilágítás biztosítása. Elkülönített
futósáv kialakítására a park meglévő sétányrendszerének
nyomvonalát követve a gyöngykavics, illetve aszfalt burkolatú
sétányok, valamint az új sétányok mellett vezetve adódik
lehetőség. Fontos, hogy a zöldfelület védelmét szem előtt
tartva a futósáv zöldfelület csökkentés nélkül kerüljön
kialakításra.
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A park látogatóinak nagy arányát teszik ki azok, akik kutyasétáltatás
céljából vannak jelen a parkban. A parkhasználati felmérések alapján,
a Vérmező területén javasolt a park integrált parkként való
használata, térben és időben differenciálva a kutyákkal látogatható
és a kutyákkal nem látogatható parkrészeket.
Fontos, hogy az integrált használat térbeli és időbeli korlátainak
kijelölésével, a kutyás használat feltételei (kutyaürülék kötelező
összeszedése, póráz nélkül csak visszahívató kutyák vihetők a parkba)
is meghatározandóak.
A terület felújítási koncepciójának tervezésekor vizsgálandó egy
kisebb agility pálya létesítése is a parkban, mely lehetőséget ad a kutyák edzésére, a játékélmény
színesítésére.

Integrált parkrészek (forrás: unsplash.com)

3.3. Fitneszpont bővítése

Az utóbbi években megnövekedett a lakossági igény a különböző kültéri kondiparkok, fitneszparkok
iránt. A városban egyre több ilyen létesítmény épült, ám ezek eltérő jellegűek, míg némelyik csupán
a könnyed átmozgatást segíti elő és bármely korosztálynak megfelelő, úgy más fitneszpontok inkább
a nagyobb erőigényű saját testsúlyos edzések végzéséhez felelnek meg. A Vérmezőn található
fitneszpont jelenlegi eszközei inkább az idősebb generáció testedzési igényeit szolgálják ki. Indokolt
a jobb kondiban lévő használók számára saját testsúlyos, ún. street workout edzésekhez is
használható eszközökkel bővíteni a terület rekreációs kínálatát.

wamaam

A park déli oldalán található Szitakötő játszótér viszonylag nagy területen és sok eszközzel áll a
gyermekek rendelkezésére. Ahhoz, hogy a játszótér kisebb és nagyobb gyermekek és a szülők
számára is megfelelő legyen, indokolt a játszószerek, a burkolatok megújítása, több pad és asztal
elhelyezése mellett a terület játszóeszköz állományának fejlesztése, új eszközök telepítése.
A Szitakötő játszótér felújításához kapcsolódóan biztonságtechnikai és esztétikai okokból javasolt a
terepplasztikákon (dombokon) EPDM réteg teljes cseréje, mivel jelenleg az nagyobb foltokban ki
van kopva. A terepplasztikák borítására az öntött gumi kopóréteg alkalmazása többféle színben
ajánlott a gyerekek számára ingergazdagabb környezet megteremtése végett.

Öntött gumi burkolat (forrás: gyerekkel.com)

3.5. Vagon büfé környezetének
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A Vagon Étterem környezete a park egyik frekventált megközelítési pontja, mivel az aluljárón
keresztül a Déli pályaudvar, illetve az M2 metró felől itt közelíthető meg a park, valamint a park egyik
főtengelyében található. Célunk egy nívós találkozópont kialakítása. A burkolatok és berendezési
tárgyak megújítása mellett egy olyan egyedi tájépítészeti dizájnnal megvalósult terület létrehozása
javasolt, mely lépcsős kialakításával illeszkedik a terepviszonyokhoz és magában foglalja a Vagon
Étterem teraszát, a Herman Ottó emlékszobrot és a hozzá kapcsolódó vízarchitektúra elemeket,
reprezentatív növényágyásokat és kisebb pihenő pontokat, ahonnan egyúttal a szomszédos
évelőágy, bemutatókert látványát is élvezhetik a látogatók, emellett pedig természetesen a
megfelelő átközlekedést is biztosítja. A Vagon büfé környezetének könnyebb elérése érdekében
biztosítani kell az akadálymentes megközelítést.

3.6. Kulturális tér kialakítása
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időszakos események számára
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-
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Lakossági

Prioritás:
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★ ★★
nem ismert

A Vérmező funkciókínálatának sokszínűsége érdekében és a helyi
közösségek erősítése céljából a parkban kulturális tér
kialakítása/biztosítása javasolt. A javasolt kulturális tér nem
károsíthatja a park természeti környezetét, csak kisebb forgalmat
vonzó, rövid idejű kiállítások, rendezvények lebonyolítását
szolgálhatja, amelyek a zöldfelületet nem érintik.

Ezen feltételeknek leginkább a felső sétány felel meg, mely a maga
10 m széles, 600 m hosszú, gyöngykavicsos burkolt felületével
megfelelő teret nyújt kisebb kulturális, közösségi események
számára.
,

Szabadtéri fotókiállítás (forrás: funzine.hu)

A parkban most is jelen vannak a gördeszkások, de jelenleg
a park lépcsőit használják, ahol mások sétálnak. Új
rekreációs funkcióként egy kisebb volumenű (kb. 700 m2)
gördeszkapálya kialakítása lehetséges, amely a fitneszpark
közelében kerülhet elhelyezésre. A pálya amellett, hogy
javítja
a
fiatalok sportolási
lehetőségeit,
kiváló
találkozóhelyet biztosít számukra. Fontos szempont az
időjárásálló és vandálbiztos anyaghasználat, valamint a park
arculatához illő építmények alkalmazása.

\j
\

A gördeszkapálya kialakítása a közvélemény kutatás alapján
rendkívül megosztó kérdés a használók körében. Létesítése
a park felújítási koncepcionális terv keretében lakossági
egyeztetés alapján dönthető el, megkeresve a többség
számára elfogadható változatot.

Forrás: unspiash.com

Forrás: unsplash.com

3.8. Vendéglátóhely kialakítása
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támogatottság

Lakossági
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A Vérmező városszerkezeti helyzete, rekreációs potenciálja
indokolttá teszi vendéglátóhely (kávézó, cukrászda) létesítését. A
FŐKERT parkfenntartási épületének födémén elhelyezhető egy
könnyűszerkezetes, földszintes, nagy üvegfelületekkel rendelkező,
kb. 80 m2-es belső fogyasztótérrel, kis konyhával, szociális
helyiségekkel kialakított épület. A vendéglátóhely kialakítását statikai
szempontok alapján, szakember által meg kell vizsgálni. Csatlakozhat
hozzá épített fedett terasz, illetve napvitorlákkal árnyékolt
fogyasztótér, minőségi beton térkő burkolattal kialakítva. A
vendéglátóhely
üzemeltethető
a
tulajdonos
által,
vagy
bérleményként. A vendéglátóhely egyúttal a park látogatói számára
illemhely, pelenkázó használatát is biztosíthatja.

Látványtervek egy lehetséges kialakításra

Prioritás:

Alapinfrastruktúra karbantartása, felújítása és fejlesztése
4.0. Burkolatok, berendezési
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A meglevő parki berendezések és burkolatok folyamatos karbantartása, a meghibásodások
javítása, a terület köztisztaságának fenntartása szintén elsődleges feladat:
• épített infrastruktúra elemek, burkolatok (illemhelyek, ivókutak, utak, sétányok)
rendszeres karbantartása;
• parkberendezések, játszó-, sport- és fitnesz eszközök állapotának, biztonságosságának
fenntartása az eszközök rendszeres karbantartásával;
• a járdák, lépcsők, támfalak és azok tartozékainak rendszeres karbantartása különösen a
balesetveszély elhárítása érdekében;
• közműhálózat karbantartása, a meglévő hálózatok esetleges felújítási és fejlesztési
igényeinek jelzése a közműszolgáltatók felé;
• köztisztaság biztosítása, hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, karbantartása; elszórt
hulladék összegyűjtése;
• síkosságmentesítés a növényzetre nem káros anyagok alkalmazásával.

A gyalogos úthálózat megújítása során a park kiterjedt sétány-hálózatának differenciált fejlesztését,
a gyalogos útvonalak racionalizálását, az áttaposások megszüntetését és a történeti nyomvonalak
figyelembevételével új burkolt sétányok kiépítését tervezzük megvalósítani. Cél új felületek
kialakításakor, a meglévő felületek helyenkénti megújításakor az akadálymentes közlekedés
biztosítása, a könnyebben járható irányok kiemelése, valamint a kék infrastruktúra tervezési
szempontok figyelembevétele (környezetbarát megoldások és vízáteresztő burkolatok
alkalmazásával az esővíz helyben hasznosítása).
A differenciált gyalogos hálózat és az egyéb felületi megújítások, átépítések elemei:
Gyöngykavics burkolat megújítása:

A gyöngykavics promenádok anyaghasználatát nem tervezzük megváltoztatni, ugyanakkor a
gyöngykavics burkolat megújítása, valamint méretezésének, nyomvonalának újragondolása a park
legtöbb területén időszerű. Főként a kiemelt sétányok
közötti szakaszokon szükséges a teljes felújítás.
A Szitakötő játszótér mellett lévő íves közlekedési szakasz
teljes átépítése ajánlott. Az ötvenes évekre jellemző
struktúra (a keskenyebb, szilárd burkolatú gyalogutat
kavicssáv szegélyezi) a szilárd burkolat állapota miatt már
nem alkalmas a biztonságos és kényelmes haladásra.
Javasolt a töredezett aszfalt burkolat megszüntetése
ezen a szakaszon, helyette térkő burkolatú sétány
kiépítése.
Szórt burkolat (forrás: unsplash.com)

Felesleges burkolatok bontása és zöldfelület létesítése

A Magyar Jakobinusok emlékköve és a Vagon Étterem közti útszakasz két oldalán, illetve az
étteremtől az Attila út gyöngykavics promenádjai felé vezető sétány környezetében több
betonlapokból vagy terméskőből álló, izolált, funkció nélküli kisebb teresedések, útvonalak
figyelhetők meg, melyek a park korábbi kertépítészeti koncepcióinak megmaradt lenyomatai (pl.
egykori évelőágyak közötti útvonalak). Ezen burkolt felületek megszüntetése a park zöldfelületi
növelésére ad lehetőséget.
Új burkolat: aszfalt
Biztonságtechnikai okokból szükséges az Attila úttal párhuzamosan futó kerékpárút Mikó utcától
induló mintegy 100 m hosszúságú kezdeti szakaszán a széttöredezett, ezáltal balesetveszélyes
aszfalt burkolat teljes megújítása. Amennyiben a tönkremenetel oka a gyökérfelnyomás, a
helyreállítás során favédelmi tervezés szükséges.
Új burkolat: térkő
A klímabarát megoldásokat előnyben részesítve, a leromlott állapotú, teljes átépítést igénylő,
jelenleg aszfalt burkolatú útszakaszok helyén elemes (térkő) burkolat kialakítását tervezzük. Ezek a
sétányok, területek a következők: a Szitakötőjátszótér mellett lévő íves közlekedési szakasz, a Vagon
Étteremtől
az Attila
út
gyöngykavics
promenádjai felé vezető sétány, valamint a
fitneszpark mellett a Krisztina körút és az Attila
út gyalogos összeköttetését biztosító járda az
akadálymentesített gyalogos átkelővel. A
térkő burkolat tervezését a kék infrastruktúra
kialakítás szempontjait szem előtt tartva
végezzük el.
A Jakobinus emlékhely és a Vagon Étterem
környezetrendezése, valamint a fogadóterek
kialakítása során is elemes burkolatok
kialakítását érdemes előtérbe helyezni.
Térkő burkolat (forrás: unsplash.com)___________ ________

____________

_____

Lépcsők, korlátok megújítása
Egyedül csak a FŐKERT telephelye mellett található lépcső igényel teljes megújítást. Az átépítés
során javasolt erre a lépcsősorra korlát kihelyezése is. A Vagon Étterem környezetében található
lépcsők megújítása a "Vagon büfé környezetének rendezése" projekt elemhez kapcsolódik szervesen.

4.2. Parki berendezési tárgyak
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A park felújítása során szükséges a parki bútorzat korszerűsítése a használhatóság javítása
érdekében, egységes megjelenéssel rendelkező közterületi bútorok és berendezési tárgyak
telepítésével: padok, székek, asztalok, fedett hulladékgyűjtők. Az elemrendszer kiválasztásakor a
vandálbiztosság, az időtállóság, a visszafogott formavilág (anyag és színhasználat), költséghatékony
üzemeltetés kiemelt szempont.
A hulladékgyűjtők esetében a kukák méretét növelni, míg számukat csökkenteni tervezzük. Javasolt
továbbá szelektív gyűjtésre alkalmas elemeket is elhelyezni, a fitnesz park és a játszótér
környezetében szemléletformáló céllal.

Fedett hulladékgyűjtő (forrás: mmcité.com)

Pad (forrás: mmcite.hu)

A Krisztina körút és a Mikó utca találkozásánál lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetének
rendezése időszerű. A jelenlegi tartályok helyett felszín alatti hulladékgyűjtő rendszer kialakítása
javasolt (pl. „Mólók" típusú konténer), erre megfelelő közműmentes területen. Előnyük, hogy
nagyobb űrtartalommal bírnak és esztétikailag kedvezőbb megjelenésűek. Az FKF Zrt.-vel egyeztetve
szükséges a gyűjtőedények számát, méretét meghatározni.
A lakossági igények nyomán javasolt néhány sakkasztal elhelyezése a park egy kevésbé zajos részén,
ahol nyugodt körülmények között lehetőség adódik az újra egyre népszerűbbé váló sport
gyakorlására, mely egyúttal közösségi teret hozna létre a parkban.

-■

Földbe süllyesztett szelektív hulladéktároló (forrás:
polyduct.hu)

- JL

Szelektív hulladékgyűjtő (forrás: mmcite.hu)

A parki padok felújítását, kényelmesebb padok kihelyezését egységes parkfelújítási koncepció
szerint tervezzük végrehajtani. Új padok kihelyezésére főként a Krisztina körút felöli gyalogos

útszakaszokon, illetve az átkötő szakaszokon van szükség. Új asztalok kihelyezése leginkább a
játszótéren indokolt. Növelni tervezzük az ivókutak számát, illetve egyes meglévő ivókutak
áthelyezése is indokolt jól megközelíthető, központi helyekre.
A fitneszpark funkció a megnövekedett lakossági igények és a rendelkezésre álló hely ismeretében
tovább bővíthető, sakkasztalok kihelyezésével, új fitnesz eszközök beszerzésével, illetve új pingpong
asztalok telepítésével. A különböző közművesítési (pl. trafók) és közlekedéshez kapcsolódó (metró
szellőző) berendezések megújításra, átalakításra kerülhetnek kortárs művészek bevonásával (pl.
HelloWood), mely által ezek a berendezések művészeti értéket is kaphatnak.
_________

mwm
A közelmúlt több jó példája alapján (Tabán) lehetőséget látunk közösségi komposztáló kialakítására
a Vérmezőn is. Üzemeltetése lakossági partnerségben valósítható meg, a használók koordinálása
egy választott kom posztmester feladata. Helyszínét illetően a zárható hulladékudvar környezetébe
való integrálása az optimális. A közösségi komposztáló hozzájárul a környezetvédelemmel
kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, erősíti a társadalmi együttműködést.

Meglévő közösségi komposztáló Tabánban (forrás:
fokert.hu)

Meglévő közösségi komposztáló a Szent István parkban
(forrás: humusz.hu)

wmmwm
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A közvilágítás biztosítása a köz- és közlekedésbiztonság javítása mellett a parkterület arculatát is
javítja. Ugyanakkor a túlzott, nem megfelelő közvilágítás fényszennyezése a park természetközeli
élőhelyeire kedvezőtlen. A park közvilágításának megújítását ezen szempontok szerint tervezzük
megvalósítani.
A kivilágítás mértékét a terület flórájának természetességi fokát figyelembe véve diverzifikálni
szükséges. Ahol a parkterület természetközelibb élőhelyeket vonultat fel - és nem jellemző az
intenzív területhasználat-a kivilágítás mértékét csökkenteni kell (ritkábban telepített világítótestek
vagy talajközeli világítás). A meglévő hálózat rekonstrukciója és a jelenleg hiányzó, közvilágítással
nem rendelkező szakaszok kiépítése során törekedni kell az egységes városképi megjelenésre.

ki M
M4GYON ROSSZ

UOSSí

JOBB

LEGJOBB

f T 1 T,
Forrás: change.org
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CCTV kamerarendszer kiépítésével a parkhasználók biztonságérzete javítható,
segítségével megelőzhetőek, valamint könnyebben felderíthetőek az esetleges
bűncselekmények. A térfigyelő kamerák telepítése elsősorban azoknál a
területeknél szükséges, ahol időszakosan nagy létszámú tömeg megjelenése
várható: pl. fogadóterek, játszótér környéke.

UH
Cél egységes információs rendszer létrehozása a teljes
parkterületen. Az információs pontok tájékoztatást
nyújtnak a park különböző rekreációs funkcióiról,
értékeiről, illetve azok megközelíthetőségéről. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a fogadóterületekre, az egyéb
belépési pontokra és a főbb gyalogos útvonalakra, ahol a
burkolat anyaghasználatával és a burkolatba illesztett
feliratokkal is lehet segíteni a tájékozódást, de a főbb
csomópontokban tájékozódást segítő információs
pontok kialakítása különösen fontos.

:|

Tájékoztató tábla térképpel •
Útjelző tábla („szélrózsa")

frH'

• -

Park térkép (forrás: unsplash.com)

Útjelző tábla (forrás: unsplash.com)
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4.4. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK PRIORITÁSI SORRENDJE
Az egyes projektelemek prioritásának meghatározása öt faktor szerint értékelve, egyéni pontozásos
rendszer alapján történt. A pontozás egyes esetekben három (lakossági támogatottság, használati
érték), a többi esetben ötfokú skálán történt az alábbi táblázat szerint. Az eltérő skálázás a
súlyozással került korrekcióra. A pozitívnak vélt tulajdonságokat és a hasznot magasabb pontszámmal
minősítettük, míg a negatívokat alacsonyabbal. Az egyes tárgykörökhöz súlyozási értékeket is
rendeltünk, tárgykörönként a pontszámok ezekkel az értékekkel kerültek felszorzásra.

A lóldinfrajtruktur*

Nagy mértékben
hozzájárul a
zöldinfr a struktúra
fejlesztéséhez,
megőrzéséhez,
védd méhez

Kis mértékben
hozzájárul a
zöld infra struktúra
fejlesztéséhez,
megőrzéséhez,
védelméhez

Nincs jelentős
hatással a
zöldinfrastruktúrára

Kis mértékű terhelést
gyakorol a
zöld infra struktúrára

Pontszám

2

1

0

-1

Értékelés

Jelentősen
illeszkedik a parki
adottságokhoz,
lakossági igényekhez

Pontszám

4

Értékelés

védelme, ixínvorudas
fenntartáu

A parkrészek u
adomátokhoz és
lakosság* igényekhez

Jelentős terhelést
gyakorol a
zöldinfrastruktúrára

Súlyozás:

-2

4

Nem illeszkedik a
parki adottságokhoz,
lakossági igényekhez

Súlyozás:

0

2

illeszkedő,
differenciált.
funkdóbővftő

3

2

1

fejlesztése

A park Ökoszisztéma
szolgáltatásának
fejlesztése,

Értékelés

bMxflv«r>tti. nAmtéM
szemlé ietformálásl

Pontszám

Park

Értékelés

megközeUthetőséfé-

Kis mértékben járul
hozzá a park
Nincs jelentős
Jdentős mértékben
Gyengíti a park
Jelentősen fejleszti a
ökoszisztéma
hatással az
gyengíti a park
ökoszisztéma
park ökoszisztéma
szolgáltatásának
ökoszisztéma
Ökoszisztéma
szolgáltatását,
szolgál tatás át, erős
erősítéséhez,
szolgáltatásokra, nem
szolgáltatását,
ökológiai szempontból
rendelkezik
szemléletformáló kevésbé hangsúlyos
ökölógiai
negatív értéket
szerepe van
hangsúlyos
szemléletformáló
szempontból negatív
képvisd
szemléletformáló
értékkel
értéket képvisd
szerepe van
2
Megkőzel íthetőbbé
teszi a parkot

nek Javít Asa

Lakossági

1

0

-1

-2

Közvetett módon
Nincs hatással a park
segíti a park
megközd íthetős égére
megkőzel íthetőségét

Súlyozás:

3

Súlyozás:

Pontszám

2

1

0

Értékelés

Nagyon magas
támogatottság

Magas
támogatottság

Közepes
támogatottság

Alacsony
támogatottság

nincs adat

Súlyozás:

Pontszám

4

3

2

1

2,5

5

1

támogatottság

Minden projektelemnél mind az öt faktor szerint kiszámításra kerültek a súlyozott pontszámok, majd
ezeket a pontszámokat összeadva, minden projekthez tartozik egy összpontszám. Az összpontszámok
alapján kerültek minősítésre az egyes projektelemek prioritásukat illetően.

A íöldlnfrastruktúra védelme,
színvonala; fenntartása

PONTSZÁM ÖSSZESEN
PRIORITÁS

A parkrészek az adottságokhoz és
lakossági Igényekhez illeszkedő,
differenciált, funkcióbővítő fejlesztése
A park ökoszisztéma-szolgáltatásának
fejlesztése, biodtverzitás növelése
szemléletformálási szerepének
erősítése

-tői

Tg

-9

14,5

1

Alacsony
prioritás

15

22,5

2

Közepes
orloritás

23

44

3

Magas
prioritás

Park megközelíthetőségének javítása
lakossági támogatottság

Az alábbi táblázatból megállapítható, hogy magas prioritással a vadvirágos rét, madárbarát
cserjefoltok kialakítása, az évelőágy bemutatókért - Retro kert, a Tiny forest - mini erdő kialakítása, a
parki öntözőhálózat fejlesztése, a parki faállomány megújítása, a burkolatok, az integrált használatú
kutyás parkrész kialakítása, az okos zöldinfrastruktúra berendezések, a kulturális tér kialakítása
időszakos események számára és a színvonalas fenntartást célzó projektelemek rendelkeznek.
2. Táblázat: Az egyes fenntartási, fejlesztési feladatok (projektelemek) értékelése
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Projektek
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Összpontszám
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Parki zöldfelületek színvonalas fenntartása

2

4

2

0

4

38

3

Vadvirágos rét, madárbarát cserjefoltok kialakítása

2

3

2

0

3

35

3

Évelőágy bemutatókert - Retro kert

2

4

1

0

3

34

3

Tiny forest - mini erdő kialakítása

2

3

2

0

2,5

32,5

3

0

2,5

32,5

3

Parki öntözőhálózat fejlesztése

2

3

2

Parki faállomány megújítása (ápolása, invazív fajok
eltávolítása)

2

4

2

0

2

32

3

Burkolatok, berendezési tárgyak színvonalas
karbantartása

1

4

1

1

4

32

3

Parki berendezési tárgyak megújítása

0

3

1

0

4

29

3

Integrált használatú kutyás parkrész kialakítása

0

4

0

0

4

28

3

2

2

1

0

2,5

27,5

3

0

4

1

1

2,5

24,5

3

Vagon büfé környezetének rendezése

1

3

1

0

2

23

2

Fogadóterek rendezése

1

2

1

1

2

22

2

Okos zöldinfrastruktúra berendezések (üzemeltetés,
rekreáció)
Kulturális tér kialakítása időszakos események számára

Gyalogos úthálózat megújítása: burkolatok, lépcsők
megújítása

0

3

0

0

3

21

2

Biztonsági kamerák telepítése

0

2

0

0

3

19

2

Szitakötő játszótér felújítása, fejlesztése

0

3

0

0

2,5

18,5

2

Közösségi komposztáló

0

1

1

0

2

15

2

Futókör létesítése

-1

2

0

0

3

15

2

Tájékoztató, útjelző táblák kihelyezése

0

1

0

0

2,5

14,5

1

Vízfelület kialakítása

1

1

1

0

1

14

1

Közvilágítás fejlesztése

-1

1

0

0

2,5

10,5

1

Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése

0

1

0

2

1

9

1

Gyalogos kapcsolatok fejlesztése

0

1

0

2

1

9

1

Fitneszpont bővítése (új elemek)

0

2

0

0

1

9

1

Gördeszkapálya kialakítása

-1

0

-1

0

1

-2

1

Vendéglátóhely kialakítása

-1

0

-1

0

1

-2

1

Az egyes projektek lakossági támogatottsága, költsége, értéke alapján felállított prioritási sor
lehetőséget ad különböző forgatókönyvek végigfuttatására. Három lehetséges forgatókönyv
rajzolódik ki az alábbiak szerint.

Fejlesztési szcenáriók

Alapcsomag (magas prioritású projektek)
•
sürgős alapinfrastruktúra-javító intézkedések
•
alacsony költségű intézkedések
Bővített csomag (közepes + magas prioritású projektek)
•
az alapcsomag projektelemein túl azok a jelentősebb beruházási és/vagy fenntartási
költségű
intézkedések, amelyek várhatóan magas lakossági támogatottsággal bírnak
Optimista csomag (alacsony+közepes+magas prioritású projektek)
•
az alapcsomag és a bővített csomag elemein túl a jelentős költségvonzatú
projektelemek

4.5. Monitoring javaslatok
A projekt kitűzött céljainak megvalósulását, a beavatkozások eredményességét, közvetlen és közvetett
hatásait csak hosszabb távon lehet reálisan értékelni. A projekt sikerességét, illetve a változások
hatásait meghatározott időközönként végzett nyomonkövetés, monitoring tevékenység során lehet
meghatározni. A monitoring a releváns, könnyen ellenőrizhető adatok folyamatos figyelése,
értékelése, amellyel követhető a stratégia végrehajtásának eredményessége. A fejlesztésekre
vonatkozó döntések, fejlesztést szolgáló egyes beavatkozások a monitoring visszajelzések alapján
változtathatók, javíthatók.
Indikátorok a nyomonkövetéshez:
•

A parkhasználati felmérések (a beruházás indításakor és befejezésekor) alapján:
o

a park felszereltségére, berendezéseinek és útjainak állapotára, valamint
tisztaságára vonatkozó elégedettségi átlagértékek növekedése;

o

a park biztonságosságára vonatkozó elégedettségi átlagérték növekedése;

o

a kedvelt helyek számának, illetve arányának növekedése; a parkkal kapcsolatos
pozitív visszajelzések számának növekedése;

o

a nem kedvelt helyek számának, illetve arányának csökkenése; a parkkal
kapcsolatos negatív visszajelzések számának csökkenése, valamint a fejlesztések
előtti legjellemzőbb problémák említésének csökkenése vagy megszűnése;

o

a parkkal való általános elégedettség növekedése;

o

a látogatás gyakoriságának és ott-tartózkodás idejének átlagos növekedése.

•

Nem szelektív hulladék mennyiségének csökkenése.

•

Közösségi tervezésbe bevont lakosok száma.

4.6. A STRATÉGAI MEGVALÓSÍTÁSA, PARTNERSÉG
A Vérmező közpark fenntartási, fejlesztési feladatainak meghatározásához a stratégia elfogadása az
első lépés, melyet további tervezési, egyeztetési, majd kivitelezési és üzemeltetési feladatok
követnek az alábbiak szerint:
3. Táblázat: Partnerségi és együttműködési feladatok

Parkfelújítási

feladat
Stratégia terv keretében a park fenntartásával és fejlesztésével
Jövőkép-alkotás kapcsolatos jövőkép megfogalmazása, beavatkozási pontok és
projektek kijelölése.

2021

Koncepcióterv elkészítése a park közparki felújítására közösségi
tervezés keretében, a fejlesztéssel kapcsolatos döntési
alternatívák bemutatása, az érintettek (használók, tulajdonos,
üzemeltető) által támogatott terv véglegesítése.

2022

Engedélyezési és kivitelezési tervek készítése (akár több
ütemben) az elfogadott koncepcióterv alapján igazodva a
felújításra rendelkezésre álló forrásokhoz (önkormányzati
forrás, pályázati, szponzori támogatások).

több ütemben
2024-ig

Kivitelezés

Kivitelezéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás honlapon és
tájékoztató táblákon a helyszínen (tartalom, tervezett
ütemezés, költség).

több ütemben
2025-ig
folyamatos

Fenntartás

A park felújítást követően a létrehozott elemek értékőrző
üzemeltetése, együttműködésben a lakossággal, kerületi
önkormányzattal, szponzorokkal.

Monitoring

Kivitelezést követő lakossági véleménykutatás, üzemeltetői
tapasztalatok lakossági visszajelzések gyűjtése a kivitelezés
időtartamáról, minőségéről és a közterület alakítás
eredményéről.

felújítást
megelőzően,
felújítás után

Beruházás
előkészítése

Partnerség a fenntartásban, fejlesztésben
A Vérmező színvonalas fenntartása, a használók igényeihez igazodó fejlesztése érdekében keressük
az együttműködési lehetőséget az érintettek széles körével.
1.

A lakosság számára a parkfelújtás tervezési szakaszaiban konzultációs, illetve részvételi
tervezés lehetőségével biztosítjuk, hogy közösen fogalmazzuk meg a terület fejlesztésével
kapcsolatos először átfogó, majd részeletes feladatokat, célokat. Ezen túlmenően zöldfelület
gondozási megállapodások keretében nyitottak vagyunk a lakossággal való együttműködésre
a terület üzemeltetése során (pl. komposztáló kialakításával).

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzata 2021-ben 30 millió Ft-tal támogatta a Vérmező
fenntartási feladatait a FŐKERT Zrt-vel kötött megállapodás keretében. Az önkormányzatok
közötti együttműködési megállapodás keretében van lehetőség az önkormányzatok
együttműködésére, mind a fenntartási feladatok elvégzésében, mind a fejlesztési tervek
készítésében, külső források (pl. EU-s pályázati támogatások) megszerzésében.

3. A Fővárosi Önkormányzat nyitott cégek, szervezetek szponzorációs támogatására, fogadására,
hogy a támogatóval közösen meghatározott - jelen stratégia jövőképéhez illeszkedő - célok
mentén közösen fejlesszük a Vérmező közparki területét.
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1. Parkhasználati

szokások, jelenlegi állapot

Budapest közterületeinek megítélése szempontjából a kiemelt zöldterületek, közparkok, játszóterek állapota
meghatározó jelentőségű. A közcélú zöldterületek, különösen a Vérmező, mint a belvárosban található közpark,
környezetvédelmi és szociális szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A Vérmező Budapest egyik
legnagyobb közparkja, a park zöldfelülete elhelyezkedése, arányai, növényállománya miatt a város szívében igazi
természeti kincs, mely számos növény- és állatfajnak ad otthont és menedéket. A park meglévő funkcióival és
értékes növényállományával rekreációs és pihenőhelyként funkcionál a lakosság számára.
■

■

■

•

A parkhasználók véleményének megismeréséhez, illetve a parkhasználati szokások értékeléséhez
elsősorban a Fővárosi Önkormányzat által végzett, nem reprezentatív, online közösségi felmérés szolgál
alapul. A kérdőívezés az Urban Dialog Kft. közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon zajlott
2021. április 27. és május 15. között. A kérdőívet összesen 854-en töltötték ki.
Ezen felül a város zöldfelületeinek védelme és fejlesztése érdekében idén elfogadott Radó Dezső Terv
(Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)) keretén belül szintén készül
parkhasználati felmérés. Habár a 2019. júniusában induló és 2021. április 30-án lezárult felmérés sem
tekinthető reprezentatívnak (Vérmező esetében 101 válaszadó), jelen értékelés a vonatkozó
eredményeket is figyelembe vette.
Az online felmérések mellett 2021. májusában helyszíni felmérés is készült, amelynek célja a
parkhasználók jellemző tevékenységeinek, valamint a korosztályok megoszlásának megfigyelése,
felmérése volt.
Az aktuális, friss felméréseket megelőzően reprezentatív felmérés a FŐKERT Zrt. által 2013-ban, 500 fő
bevonásával készült. A helyszíni kérdőívezésben a 14 éves vagy ennél idősebb éppen a parkot látogató
személyek vettek részt.

Online felmérés főbb eredményei

•

időpontja: 2021. április 27. és május 15.

•

módszere: online kérdőívezés

•

kitöltött kérdőívek száma: 854 db

Az kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok esetenként négy metszetben kerülnek bemutatásra, melyek az
alábbiak:
•

Az összesített adatok a kérdőív valamennyi válaszadója által adott válaszokat bemutatják.

■

A korrigált adatok a teljes fővárosi népesség nem- és korarányainak megfelelően súlyozott (korrigált)
adatokat mutatnak be. A megrendelői szándék ezzel a reprezentativitás magasabb szintjének
megteremtése volt. A 15 éven aluli válaszadók elemszáma rendkívül alacsony volt, ezért a korrekció
során az ő válaszaikat nem vettük figyelembe. Lényegében így a jelentősen alulreprezentált idősebb
népesség és az enyhén felülreprezentált férfinépesség súlyozása történt meg.

■

Külön mutatjuk be az I. kerületi lakosok válaszait - maga a Vérmező itt található, és a kerület
önkormányzata kiemelt partner a stratégiai tervezés során.

■

Mivel a válaszadóktól irányítószám formájában érdeklődtünk lakhelyük felől, így lehetőségünk volt
leszűrni azokat a kitöltőket, akik a park közvetlen közelében laknak. Tekintettel arra, hogy a Vérmező
kerülethatáron fekszik, így ez logikussá tett egy ilyen vizsgálatot, melybe végül négy irányítószám került
be: 1012,1013,1122,1123.

A korrigált adatok alapvetően nem módosítják az összképet a kérdőív „eredeti" adataihoz képest. A lakhely
szerinti bontás esetében azonban sokszor látunk tendenciózusabb eltérést az összes válaszadó
eredményeitől, és azon belül kisebb eltérés van a két területi szűrés között.
Parkhasználók szerinti értékelés

A 2021. évi online felmérés szerint - az erre vonatkozó kérdést megválaszolókat figyelembe véve, akik az összes
kitöltő 89%-át teszik ki - a válaszadók 95%-a a fővárosból, jellemzően a kapcsolódó I. (57%) és XII. (16%) kerületből
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érkezik a parkba. A kitöltők között a budai lakosok aránya kiugró, az összes kitöltő csaknem 86%-a. Az arányokból
jól látszik, hogy a parkot leginkább a környékbeli lakosság látogatja, jellemzően lakóövezeti park funkciót lát el.
Válaszadók lakóhelyük szerinti megoszlása
70%

60%

60%
50%
40%
30%

17%

20%

8%

10%

12%

4%

3%

2%

Pest megye

Pest megyén
kívül

0%
1. kerület

2. kerület

11. kerület

12. kerület

Budapest más
kerülete

1. diagram: A válaszadók lakóhelyük szerinti megoszlása

Kitöltők lakóhely szerinti megoszlása (irányítószám alapján, összes válaszadó):
100%

84,72%

80%
60%
40%

11,28%

20%

2,59%

1,41%

Pest megye

Pest megyén kívül

0%
Budapest

nincs adat

2. diagram: A kitöltők lakóhely szerinti megoszlása irányitószám alapján
Egyes kerületekből beérkezett kitöltött kérdőívek száma (irányítószám alapján):
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3. diagram: Egyes kerületekből beérkezett kitöltött kérdőívek száma
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A kitöltők között az aktív korú, felnőtt lakosság, és különösen a 31-45 éves korosztály nagyobb arányban
képviselteti magát. A kitöltők ismert átlagéletkora 39,6 év, a fiatalkorúak és az idősek aránya alacsonyabb a
válaszadók között. 14 év alatti kitöltő mindössze 4 fővel vett részt a kitöltésben, ezért ezt a korosztályt nem
reprezentálja a kérdőív.
Kitöltők nem szerinti megoszlása:

4. diagram: Kitöltők nem szerinti
megoszlása

Válaszadók életkoruk szerinti megoszlása:
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,5%
3,4%

5,0%
0,3%

0,3%

0,0%

-14

655. diagram: Kitöltők életkor szerinti megoszlása

A válaszadók csaknem fele rendszeresen, szinte minden nap, egyharmad részük pedig hetente egy vagy pár
alkalommal látogatja a parkot. A jellemző környékbeli használatból adódóan a parkot nagy arányban gyalogosan
látogatják (60%). Emellett a válaszadók kb. egynegyede kerékpárral, rollerrel vagy egyéb mikromobilitási
eszközzel érkezik a park területére. Csupán kisebb hányad érkezik tömegközlekedéssel (9%), ennél is kevesebben
személygépjárművei (4%), ami a park városon belüli elhelyezkedésének is köszönhető.
Megközelítés módja:

gyalog
kerékpárral

60,4%
8,7%

rollerrel (hagyományos vagy elektromos),...
tömegközlekedéssel

14,7%
9,2%

robogóval, motorral
gépkocsival
egyéb:
semmivel, nem járok ide

6. diagram: A megközelítés módja (összes kitöltő)
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| 8,7%
7,8%

kerékpárral
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4,0%
(
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0,3%
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egyéb

1 1-9%
[ 1,6%
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0,6%
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0,5%
0,0%
0,0%

■ Összes kitöltő

■ Korrigált adatok

■ 1. kerületi kitöltők

■ Közvetlenül érintett kitöltők

7. diagram: A megközelítés módja (metszetenként)
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A Vérmezőt a megkérdezettek többsége séta, a természetben és a „zöldben" való kikapcsolódás céljából látogatja
(51%), ahogy egy közparknál általában várható. A beérkezett válaszok alapján emellett sokan sportolási céllal
látogatják a parkot (41%). Népszerű tevékenységek a futás, kocogás, de a meglévő sportpályákat, fitneszparkot
is gyakran használják a látogatók. További népszerű tevékenységek a park területén a pihenés, üldögélés,
napozás (34%), valamint ezzel nagyságrendileg megegyező arányban jellemző a parkterületen való átközlekedés
(33%).
Látogatás gyakorisága:

50%

44%

45%
40%
35%

28%

30%
25%

18%

20%

15%
10%

2%

1%

a fentieknél
ritkábban

nem járok ide

5%

0%
szinte minden
nap

hetente egyszer- néhány hetente, néhány havonta,
kétszer
havonta
évente párszor

8. diagram: A látogatás gyakorisága (összes kitöltő)
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70%
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Korrigált adatok

1. kerületi kitöltők

■ hetente egyszer-kétszer

néhány havonta, évente párszor ■ a fentieknél ritkábban

Közvetlenül érintett
kitöltők

»néhány hetente, havonta
■ nem járok ide

9. diagram: A látogatás gyakorisága (metszetenként)
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A parkba legtöbben a Krisztina út - Attila út kereszteződése felől érkeznek, de a Mikó utca, illetve a Déli
pályaudvar felőli belépési pontok is népszerűek. Megállapítható, hogy a látogatók minden oldalról egyforma
intenzitással közelítik meg a parkot. A Krisztina körúti délnyugati belépési pontok csak kevesek által használtak.
Jellemzően hol lép be a parkba?

1.

ábra: Belépési pontok használati intenzitása

A válaszadók fele egyedül vagy barátokkal, ismerősökkel, esetleg családtaggal érkezik a területre.
A kérdőívezésben résztvevők csaknem egyharmada gyermekkel, kb. egyötöde pedig kutyával látogatja a parkot.
Jellemzően kivel érkezik a parkba?

egyedül

48%

gyermekkel

26%

felnőtt családtaggal, párommal

36%
44%

barátokkal, ismerősökkel
kutyával
egyéb:

19%

| 1%

10. diagram: Kitöltők társasága (összes kitöltő)
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■ Összes kitöltő
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■ Korrigált adatok

barátokkal.
ismerősökkel

1. kerületi kitöltők

kutyával

egyéb

Közvetlenül érintett kitöltők

11. diagram: Kitöltők társasága (metszetenként)

Parkfunkciók és állapot szerinti értékelés

A válaszadók szerint a Vérmező legnagyobb értéke maga a zöldfelület, a kellemes hangulatú tágas, szép, napos,
szép növényzettel és fákkal rendelkező területek. A parkterület csendessége, a kellemes klíma, valamint a
nyugodt légkör és környezet sokak által kiemelt érték. A közpark emellett kiemelten népszerű helyszín a sportolni
és vagy a gyermekükkel időt tölteni vágyók körében, a válaszadók szerint a Vérmező főbb értékei közé tartoznak
a megtalálható parki funkciók (mint például játszótér vagy sportpálya, sporteszközök). Különösen kedvelt helyek
a parkterületén a játszótér és környéke, a ligetes, tágas nyílt gyepfelületek, a sétányok, sétaútvonalak, valamint
a Babits-emlékmű területe.
Miért kedveli a park egyes területeit?

Jó a hangulata (pl. szép, napos, csendes)

26,1%

Jó a kiépítettsége (pl. jó a burkolata, jók az itt található..
Szép növényzet, fák árnyékoló hatása, kellemes klíma
Jó az itt összegyűlő társaság
A megfelelő üzemeltetés miatt (pl. tiszta, karbantartott)
Jó maga az itt található funkció
Jó a megközelíthetősége
Biztonságos hely
Egyéb:

12. diagram: A Vérmező egyes értékeinek megítélése

A felmérések alapján a fővárosi parkokhoz viszonyítva a Vérmező közparkja általánosan közepes megítélésű, a
többség szerint az állagjavítás mellett egy-két új funkcióra is szükség lenne. A park egész területére vonatkozóan
elsősorban a karbantartás hiánya, a park tisztasága és komfortossága (parki berendezések mennyisége és
minősége), valamint a közbiztonság mértéke okoz problémát a parkhasználók között. A közbiztonság rosszabb
megítélése több helyen a közvilágítás hiányából, valamint a hajléktalanok jelenlétéből fakad. A terület egyes
részein rendszeres a hajléktalanok, illetve az általuk kialakított sajátos élettér és az ebből adódóan felhalmozott
lom, hulladék és ürülék jelenléte. A park nem kedvelt területei ebből fakadóan jellemzően a Déli pályaudvarhoz
közel eső területek, valamint a park északi része, a kerékpáros pihenőpont területe.
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Mik a legfőbb problémák a park egyes területein?

Rossz a hangulata (pl. zajos, kopár, sűrű)
Rossz a kiépítettsége (pl. nem jó, balesetveszélyes
burkolat, sérült, kevés az itt található berendezés)
Rossz állapotú növényzet
Rossz az itt összegyűlő társaság

18,8%

A nem megfelelő üzemeltetés miatt (nem elég tiszta,
nincs megfelelően karbantartva)

13,7%

Számomra nem vonzó az itt található funkció
Rossz a közlekedése, megközelíthetősége

7,4%

2,6%

Nem biztonságos hely (közbiztonsági problémák)
Egyéb:

13, diagram: A Vérmező egyes problémáinak megítélése

A felmérések alapján is jól látszik, hogy a Vérmező közparki funkciói és zöld környezete miatt a lakosság számára
jó kikapcsolódási lehetőségekkel rendelkezik, a városi élhetőség szempontjából is kiemelten fontos terület,
emiatt a jó állapot fenntartására, valamint a park fejlesztésére is jelentős igény jelentkezik a használók körében.
Leggyakoribb tevékenységek:

pihenek, üldögélek, napozok
piknikezem, étkezem

34%
7%

sétálok

51%

játszóteret használom
sportolok, a sportpark eszközeit használom

41%

ismerősökkel találkozom

26%

kutyát sétáltatok

19%

csak átközlekedek rajta
vendéglátó egység (Vagon Étterem) szolgáltatásai miatt
egyéb:

14.

33%
5%
4%

diagram: Leggyakoribb tevékenységek (összes kitöltő)
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43,4%
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53,3%
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65,3%
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19,9%
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játszóteret használom

28,6%
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25,6%
24,7%
24,0%
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19,1%
19,4%
24,2%
29,3%

kutyát sétáltatok

csak átközlekedek rajta

E 35,8%
32,2%

5,4%

vendéglátó egység (Vagon Étterem) szolgáltatásai miatt

P

5,6%
6,0%
8,0%

■ 3,9%

egyéb

■ Összes kitöltő

f*’Korrigált adatok

4,2%
4,7%
2,7%

1. kerületi kitöltők

Közvetlenül érintett kitöltők

15. diagram: Leggyakoribb tevékenységek (metszetenként)
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Vannak-e és ha igen, melyek a kedvenc helyei a parkban?

2. ábra: Kedvelt helyek
Az ábrán jól látható, hogy kedvenc helyek között a Szitakötő-játszótér, a Babits-szobor környezete és a nagyobb,
összefüggő, nyitott gyepterületek jelennek meg a legtöbb válaszadónál. A tisztások főként a kutyatartók körében
nagyon népszerűek.
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Miért kedveli kedvenc helyeit?

15

Melyik helyeket szereti a legkevésbé?

4. ábra: Kevésbé kedvelt helyek
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Mi a probléma az Ön által legkevésbé kedvelt területekkel?

5, ábra: Kevésbé kedvelt helyek indokai
A legkevésbé kedvelt, fejlesztésre szoruló, problémás helyszínek a kitöltők szerint a Vagon Étterem és a metró
kiszellőző környezete, valamint a Napozóterasz. Ezeken a helyeken az összegyűlő hajléktalanok, kábítószeres
csoportok jelenlétét jelölték meg fő konfliktus forrásnak. A kevésbé kedvelt parkrészek között szerepel továbbá
a kerékpáros pihenőhely, főként a zajos közeg miatt, illetve fenntartási problémák okán az emlékművek
környezete.
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A park hiányosságait tekintve a közvilágítás mellett legtöbbször az ivókutakat említették meg, de a
hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők, a közhasználatú illemhelyek, valamint a padok alacsony mennyisége,
hiánya is többször szerepelt a felmérések válaszai között. Ugyanakkor a parkban a hulladékgyűjtők száma
elégséges, eloszlásuk viszont egyenlőtlen, feltehetően a kitöltők emiatt jelölték meg nagyobb számban hiányzó
infrastruktúra elemként. Jellemző, hogy a park északnyugati és délnyugati útvonalai mellett található kisebb
sűrűségben, a szükségesnél kevesebb hulladékgyűjtő. A Vérmező területén és közvetlen környezetében két
nyilvános illemhely található, egyik a FŐKERT telephelyén, a másik a Vérmezőt a Déli Pályaudvarral összekötő
aluljáróban, így elmondható, hogy a park illemhellyel való ellátottsága is megfelelő. Vélhetően a
parkhasználóknak vagy nincs tudomásuk arról, hogy az illemhelyek merre találhatók (nincs megfelelően
kitáblázva) vagy a rövid intervallumú nyitvatartási idő nem bizonyul elégségesnek.
Milyen infrastrukturális elemeket hiányol/kevesell leginkább?

pad

41%

asztal

31%

hulladékgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtő

46%

ivókút

55%

kutyapiszokgyűjtő

33%

közvilágítás

49%

közhasználatú illemhely
kerékpártároló

46%
____________| 23%

31%

egyéb:

17%

16. diagram: A park hiányzó infrastrukturális elemei (összes kitöltő)

tájékoztató- és útjelző táblák, parktérkép ;______________ | 15%

18

egyéb

20,5%
18,6%
___________________ 15,9%
16,6%

10,1%
8,1%

nincs szükség több berendezésre

6,3%

6,2%
1,6%

parkoló

2,3%
3,3%
2,7%

szilárd gyalogos burkolat

40,4%
36,5%
32,0%
30,6%

térfigyelő kamerarendszer

14,4%
13,3%
13,1%

ismeretterjesztő táblák

12,6%
15,7%
17,4%
15,7%
15,3%

tájékoztató- és útjelző táblák, parktérkép

kerékpártároló

46,3%
49,8%
47,4%
46,0%

közhasználatú illemhely

59,8%
58,8%

közvilágítás

49,3%
49,4%

35,1%
36,3%
33,4%
33,4%

kutyapiszokgyűjtő

54,3%
57,0%
55,1%
55,4%

ivókút

47,3%
50,2%
47,1%
46,4%

hulladékgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtő

33,0%
34,9%
30,1%
30,8%

asztal

41,2%
42,3%
43,4%
41,2%

pad

0,0%

Közvetlenül érintett kitöltők

10,0%

20,0%

1. kerületi kitöltők

30,0%

40,0%

■ Korrigált adatok

50,0%

60,0%

70,0%

■ Összes kitöltő

17. diagram: A park hiányzó infrastrukturális elemei (metszetenként)
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Mi igaz Önre?

Egyetemet vagy főiskolát végeztem

64%

Legfeljebb középiskolát végeztem
Legfeljebb általános iskolát végeztem

I 2%

Szeretek a szabadban lenni

73%

Szeretek sportolni

54%

Közlekedés során szükségem van akadálymentes. ■■■ 3%
Kutyatartó vagyok
Van kiskorú unokám
Van kiskorú gyerekem
Nyugdíjas vagyok
Kisgyermekkel otthon vagyok
Nem dolgozom
Kötetlen munkaidőben dolgozom
Kötött munkaidőben dolgozom
Tanuló vagyok
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18. diagram: A kitöltő személye
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Vérmező parkhasználati értékelése a 2019.06.-2021.04. időszakban beérkezett Radó Dezső Terv (ZIFFA)
kérdőívek alapján
•

időpontja: 2019. június és 2021. május

•

módszere: online kérdőívezés

•

kitöltött kérdőívek száma: 101 db

Beérkezett kérdőívek száma: 101 db

ELÉGEDETTSÉG

LÁTOGATÁS

MEGKÖZELÍTÉS

UTAZÁSI IDŐ

TARTÓZKODÁSI

GYAKORISÁGA

3,2
Átlag (1-5-ig
értékelés alapján)

IDŐ

60%

85%

64%

46%

Mindennap

Gyalog

Kevesebb, mint 5
perc

1 és 2 óra
között

A válaszadók többsége azért választja kikapcsolódásra ezt a
parkot, mert saját, ismerősük vagy családtagjaik lakóhelye a
parkhoz közel esik. A válaszadók csak kisebb hányada
látogatja a parkot valamely funkció miatt, emellett szinte
senki nem azért jár ide, mert ez a legszebb, legjobb állapotú
zöldfelület.
A Vérmező legnagyobb értéke maga a zöldfelület, annak
természetszerű jellege, a csend, nyugalom, a friss levegő,
üdítő környezet, valamint a kikapcsolódás lehetősége. Az
emberek általában sétálni, kikapcsolódni járnak ide, emellett
a válaszadók között többen gyermekükkel töltenek itt időt, a
játszóteret látogatják.
Emellett a válaszadók közül többen a sportolást és a
kutyasétáltatást jelölték meg, mint fő tevékenység a parkban.

SZÜKSÉG VAN A PARK
FEJLESZTÉSÉRE?

83

IGEN

NEM

Más meglévő park

5%

fejlesztésére lenne szükség
NEM

Új park létesítésére lenne

12

szükség

Park megítélése az alábbi szempontok alapján (1-től 5-is skálán):

BARÁTSÁGTALAN
ZAJOS

BARÁTSÁGOS

1=

KIETLEN
ZSÚFOLT
UNALMAS
HASZNÁLHATATLAN

CSENDES
OTTHONOS

3

TÁGAS
ÉRDEKES
HASZNÁLHATÓ
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A válaszadók többsége szívesen látna a park
területén
több
és/vagy
igényesebb

HIÁNYZÓ FUNKCIÓK:

növényállományt, virágoskertet.

Hiányzó funkcióként a többség a vízarchitektúrát
(pl. vízjátékot, szökőkutat) említette, emellett a
látogatók jellemzően a pihenőhelyeket emelték
ki. Mindemellett a válaszadók több, mint 10%-a
grillező hely, grillkert kialakítását is támogatná a
park területén.

HIÁNYZÓ ELEMEK:

nr

21%

A __
JPf

7|

i6% fit
14%

KEDVENC HELY

A válaszadók többsége a játszótér, valamint
a játszótér környezetét említették kedvelt
helyként. Emellett többen kiemelték a
nagykiterjedésű zöld, füves területeket,
valamint a sétányokat, sétálóutakat, mint
leginkább kedvelt és látogatott rész.

Az infrastrukturális elemek közül a többség a
közvilágítást hiányolja
a területről, de a
válaszadók közül többen az illemhelyet jelölték
meg, mint hiányzó elem. A válaszadók szerint több
kihelyezett padra, valamint ivókútra is szükséges
lenne a parkban. Mindemellett a válaszadók
több, mint 10%-a a hulladékgyűjtők és
kutyapiszokgyűjtők számának
növelését
is
támogatná.

NEM KEDVELT HELY

Leggyakrabban a park Déli pályaudvarhoz
közel eső területeit, valamint a metró
szellőző környékét említették meg kevésbé
kedvelt helyekként, főképp a hajléktalanok
nagyobb számú jelenléte miatt.

SZÜKSÉG VAN A PARK KERÍTÉSSEL VALÓ VÉDELMÉRE?

A többség szerint sem a park esetén nem (86%), viszont a játszótér bekerítésére, éjszakai lezárására szükség
van (69%).
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Helyszíni parkhasználati felmérés eredményei

•

időpontja: 2021. május

•

módszere: helyszíni felmérés

A parkhasználati szokások felméréséhez parkhasználati vizsgálat készült 2021 májusában. A vizsgálat
módszertana a Városliget 2014. évi felmérésén alapul, módosítva a Vérmező adottságai szerint. A parkhasználati
igények felméréséhez több nap vizsgálata nyújt pontos képet. Az eltérő látogatói forgalom miatt hétköznapi,
valamint szombati és vasárnapi napokon is sor került felmérésre, valamint a teljes aktív időszakot lefedve reggel
7 és este 8 között zajlott a vizsgálat. Ennek eredményeként a hétköznapi, szombati és vasárnapi, valamint a
napszakonként eltérő parkhasználati szokások is elemezhetőek.
A 2021 májusában helyszíni megfigyeléssel készült parkhasználati felmérésben átlagosan napi 1800 db
parkhasználói tevékenység került rögzítésre a parkhasználók becsült életkora szerint a park három területrészén.
A területi felosztás nem csak a felmérés elvégzéséhez volt szükséges, de az egyes területrészek eltérő
használatának megismeréséhez is. A 3 részterület az alábbi:
•

Északi rész (kerékpáros pihenő, sportpálya, fitneszpark. Vagon étterem)

•

Középső rész (napozó rét, ligetes területek)

•

Déli rész (játszótér, sportpályák, napozó terasz)

A felmérés időpontjai az időjárás előrejelzés szerint kerültek meghatározásra, tekintettel a látogató forgalomra
gyakorolt hatása miatt, a felmérések a lehető legkedvezőbb időjárási körülmények között történtek, olyan
időpontban mikor forgalomvonzó rendezvény nem volt a parkban. A felmérési napok időjárási viszonyai

6. ábra. A felmérés részterületei
jellemzően kedvezőek, de változékonyak voltak. Száraz, meleg, szélcsendes vagy kissé szeles időjárási viszonyok
voltak jellemzőek, a napos és felhős időszakok váltakoztak és kisebb záporok befolyásolták a felmérést.
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A felmérésekre az alábbi időpontokban került sor 7-20 óra között:
•

2021. május 6. (csütörtök)*

•

2021. május 12. (szerda)

•

2021. május 15. (szombat)

•

2021. május 16. (vasárnap)

*A járványhelyzet miatt az oktatási intézmények ekkor még zárva voltak.
A vizsgálat során minden órában egy adott időpillanatban rögzítésre került az egyes részterületeken tartózkodók
tevékenysége és becsült életkora az alábbi űrlap szerint.
Látogatószám és korcsoportok változása területenként és időben

A parkhasználók száma hétvégén, különösen szombaton volt a legmagasabb. A déli terület használati intenzitása
a legmagasabb, míg az északi területrészé a legalacsonyabb. Hétvégén azonban a déli rész használati intenzitása
valamivel alacsonyabb, mint hétköznap, a középső részé viszont magasabb.
Legnagyobb számban a középkorú (31-60 éves) korosztály van jelen a parkban, őket követi a fiatal felnőtt és az
idős korosztály. A játszótér miatt a 3 területen a korcsoportok megoszlása eltérő, a déli területen jóval nagyobb
arányban vannak jelen a csecsemő és gyermekkorúak, illetve valamivel nagyobb arányban vannak jelen a
gyermekekre vigyázó középkorúak és idősek.
A parkban a legkevesebb látogató a reggeli órákban tartózkodott 7-8 óra között, a legtöbb pedig este 17 órától.
A hétvégi és hétköznapi látogatottság napszakos változása is hasonlóképpen alakul. A reggeli minimumtól
délelőtt növekszik a látogatószám, majd délben lecsökken, főleg a fiatalkorúak esetében, ezt követően azonban
14 órára megnő a forgalom és szürkületig növekszik. Hétvégén a délutáni forgalom többszöröse lehet a
délelőttinek.
Hétköznap a reggeli órákban, munkaidő előtt, leginkább a fiatal felnőttek és a középkorúak vannak jelen
kutyasétáltatás vagy áthaladás céljából. Napközben a tinédzserek száma kiugróan magas, amennyiben éppen
tornaórát tartanak a parkban. A játszótér legaktívabb időszaka a késő délelőtt, viszont ebédidőben a játszótér
forgalma elenyésző. A tinédzser korosztály jellemzően 13-15 óra között, a tanítási időszak végeztével, van jelen
nagy számban a parkban. A vendéglátóhely forgalma pedig 14-15 óra között, ebédidőben, valamint este van
csúcsponton. Délután 4-5 órától, a munkaidő végeztével, jelentősen megnő a park forgalma. Az idősek jelenléte
sokkal kiegyenlítettebb, mint a többi korcsoporté, délelőtt kevesebben, de azután egész délután nagy számban
vannak jelen.
16%

^—Hétköznap
——Hétvége

0%
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19, diagram: A látogatószám és a korcsoportok változása területenként és időben
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Parkhasználók száma

A helyszíni parkhasználati felmérés alapján a napi látogatóforgalom nem becsülhető meg, , csak a felmért
tevékenységek számából, mely a mérés során átlagosan napi 1800 volt, következtethetünk a látogatóforgalom
mértékére. Mivel a parkhasználók fele több mint egy órát tölt a parkban, és nem szűrhetők ki egyértelműen azok
a parkhasználók, akik több megfigyelési időpontban is jelen vannak, ezért a napi látogatottság nem becsülhető
meg pontosan. A parkon gyalogosan vagy kerékpárosán áthaladók száma is nagy bizonytalansággal terhelt
(különösen a kerékpárosoké), valószínűleg a felmérésben rögzítetthez képest jóval magasabb a számuk. A
parkhasználók száma a szombati napon volt a legmagasabb és a napi átlagot tekintve hétvégi napokon többen
voltak a parkban, mint hétköznapi napokon. Területarányosan a legtöbb látogató a déli területrészen volt, míg a
legkevesebb az északi területen.
Minimum és maximum látogatószám, a látogatószám napszakos változása

A parkban a legkevesebb látogató a reggeli órákban tartózkodott 7-8 óra között, a legtöbb pedig este 17 órától.
A hétvégi és hétköznapi látogatottság napszakos változása is hasonlóképpen alakul. A reggeli minimumtól
délelőtt növekszik a látogatószám, majd délben lecsökken, ezt követően azonban 14 órára megnő a forgalom és
szürkületig növekszik.
A területrészek látogatottságának napszakos változása hasonló. Különbségként mutatkozik meg, hogy míg az
északi és déli részen 19 órától már csökken a forgalom, addig a középső részen tovább emelkedik. Ezen a
területrészen ekkor még sokan a vendéglátóhelyen tartózkodnak és kutyát sétáltatnak.
Átlagos látogatószámok egy óra időszakra vetítve

A területek forgalmának összehasonlításához az átlagos látogatószám vizsgálata is információt nyújt. Az
adatokból az látszik, hogy a déli területet hétköznap arányaiban többen használják, mint hétvégén. A középső
területet viszont arányaiban többen használták hétvégén, míg az északi és déli rész forgalma nem volt jelentősen
eltérő.

1. táblázat: Átlagos látogatószámok egy óra időszakra vetítve
Használati intenzitás

Az egyes parkrészek terheltségének összehasonlítására alkalmas a használati intenzitás mérőszám, a
látogatószámra vetített park(rész) területe (fő/m2), mely azt mutatja meg, mennyi parkhasználó jut egy
parkterületre. A használati intenzitás érték annál magasabb, minél kevesebb terület jut egy parkhasználóra,
illetve minél több parkhasználó jut egy területre. A déli terület használati intenzitása a legmagasabb, míg az északi
területrészé a legalacsonyabb.

2. táblázat: Használati intenzitás
Korcsoporti megoszlás összesen

Az összesített kormegoszlás tekintetében látható, hogy a középkorú (31-60 éves) korosztály van a legnagyobb
számban jelen a parkban, őket követi a fiatal felnőtt és az idős korosztály. A budapesti korszerkezethez képest a
parkban kevesebb a 60 év felettiek aránya.
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diagram: A vizsgált parkhasználók korszerkezete és összefüggés a budapesti lakosságszámmal

Korcsoporti megoszlás területenként

A játszótér miatt a 3 területen a korcsoportok megoszlása eltérő, a déli területen jóval nagyobb arányban vannak
jelen a csecsemő és gyermekkorúak, mint a többi korosztály, illetve valamivel nagyobb arányban vannak jelen a
gyermekekre vigyázó középkorúak és idősek, mint a fiatal felnőttek és a tinédzserek. A középső és északi terület
közt nincs jelentős korcsoportonkénti eltérés, csupán a csecsemők, kisgyermekek jelenléte alacsonyabb.
Korszerkezet változása napszakonként

A csecsemők, gyermekek és tinédzserek legnagyobb arányban késő délelőtt vannak a parkban, valamint a délután
folyamán (14-19 között). A tinédzserek délelőtt azonban nem önállóan, hanem tornaóra keretében vannak jelen.
A fiatal felnőttek és a középkorúak száma a nap folyamán egyre nő, különösen délután 17 órától, de már
koradélután 14 órától is sokan tartózkodnak a parkban. Az idősek jelenléte sokkal kiegyenlítettebb, mint a többi
korcsoporté, délelőtt kevesebben vannak jelen, de azután egész délután jelen vannak, különösen 14 óra körül.

Kisgyermek
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21. diagram: A korszerkezet változása óránként
Korszerkezet változása hétköznapi/hétvégi bontásban

A korszerkezet napszakonkénti változása a hétköznapi és hétvégi napokon eltérő az iskola és a munka miatt.
Hétköznapi felmérésen jól érzékelhetőek egyes használati módokhoz, illetve egyes korosztályokhoz kapcsolódó
aktív időszakok. A reggeli órákban leginkább a fiatal felnőttek és a középkorúak vannak jelen, akik munkába
menet áthaladnak a parkon, vagy munkaidő előtt egy rövid ideig ott tartózkodnak valamilyen célból, pl.
kutyasétáltatás miatt. A tinédzserek jelenléte kiugróan magas, amennyiben éppen tornaórát tartanak a parkban.
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A játszóteret legaktívabb időszaka a késő délelőtt, viszont 13-14 órától (ebédidőben) a játszótér forgalma
elenyésző. A tinédzser korosztály jellemzően 13-15 óra között, a tanítási időszak végeztével van jelen nagy
számban a parkban. A vendéglátóhely forgalma pedig 14-15 óra között, ebédidőben, valamint este van
csúcsponton. Délután 4-5 órától jelentősen megnő a park forgalma.
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22. diagram: A korszerkezet változása óránként hétköznap
Hétvégén is a reggeli órák a legkevésbé forgalmasak, majd a délelőtt folyamán megnő a látogatók száma és
ebédidőben lecsökken, főleg a fiatalkorúak esetén. Ebédidő után viszont ugrásszerűen megnő a látogatók száma
és kitart egészen szürkületig. A délutáni forgalom többszöröse lehet a délelőttinek.
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——Gyermek
Tinédzser
-------Fiatal felnőtt
-------Középkorú
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23. diagram: A korszerkezet változása óránként hétvégén
Összefüggések kor és tevékenység között

A csecsemő és kisgyermek korosztály leginkább játszik, vagy sétál a parkban. A 4-14 éves gyermekek emellett
már sportot is űznek. A tinédzserek esetén jellemzőbb, hogy csak áthaladnak a park területén, de sokan közülük
itt találkoznak barátaikkal és leülnek beszélgetni, vagy valamilyen sportot űznek. A felnőtt korosztály jelentős
része szintén csak áthalad a parkon, de közülük nagyon sokan kutyasétáltatás céljából is látogatják a parkot,
emellett a fiatal felnőttek jellemző tevékenységei a séta, futás és beszélgetés, míg a középkorúak emellett
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jellemzően gyermekkel játszanak vagy vendéglátóhelyen ülnek. Az idős korosztályra az is jellemző, hogy egyedül
ülnek le a parkban pihenni, olvasni.
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24. diagram: Tevékenységek megoszlása korcsoportonként
Jellemző tevékenységek

A megfigyelt tevékenységek közül a leggyakoribb a parkon keresztüli áthaladás (22%), valamint a séta (17%). (A
kerékpáros áthaladások száma miatt az előbbi érték várhatóan magasabb is, mint a felmérésben rögzített, mivel
nehezebben volt követhető az áthaladók száma.) Ezt követően gyakori tevékenység a póráz nélküli
kutyasétáltatás (10%), a gyermekek játéka, illetve a gyermekkel történő játék (10%), és a csoportos beszélgetés,
ücsörgés (8%). Jellemző használat még a kutyák pórázon történő sétáltatása (6%), a magányos üldögélés (6%) és
a futás, kocogás (6%). A vendéglátóhelyek használata (3%), a labdasportok (3%) és egyéb sportok (fitneszpont,
pingpong) (3%) űzése már kevésbé jellemző elfoglaltság. Legkevésbé jellemző tevékenység rekreációs célú, nem
áthaladást szolgáló kerékpározás, rollerezés a parkban (2%). A nem rendeltetésszerű tevékenység (jellemzően a
hajléktalanok életvitelszerű tartózkodása) összesen a tevékenységek kevesebb, mint 1%-ánál volt azonosítható.
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25. diagram: Jellemző tevékenységek
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Tevékenységek megoszlása területenként

A 3 terület adottságaiból fakadóan eltérő a tevékenységek megoszlása. Az északi részen jellemző a fitnesz
eszközök használata, ugyanakkor kevésbé jellemző a játék és a póráz nélküli kutyasétáltatás, továbbá jellemzőbb,
hogy többen csak áthaladnak a területen, mint sétálnának.
A középső részen a vendéglátóhely használata, a póráz nélküli kutyasétáltatás és a csoportos beszélgetés,
üldögélés jellemző tevékenység, ezen a területen adottságaiból adódóan kevésbé jellemző a játék, a
labdasportok és egyéb sportok (pl. fitnesz) űzése.
A déli részen a játszótér használata a fő tevékenység, valamint jellemző a labdasportok űzése is. Ezen a területen
a legkevésbé jellemző, hogy póráz nélkül sétáltatnák a kutyákat. A gazdák 50%-a használ pórázt ezen a területen,
míg az északi területen 47%, a középső területen pedig csak 27%.
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267. diagram: Tevékenységek megoszlása területenként

Tevékenységek megoszlása hétköznap és hétvégén

Hétköznap a parkhasználók több mint negyede csupán áthalad a parkon és csak közel hatoda sétál a parkban.
Hétvégén viszont jóval kevesebben használják csak áthaladásra a parkot és többen sétálnak. Hétvégén nagyobb
arányban sétáltatják a kutyákat póráz nélkül, mint pórázon. A különböző sporttevékenységek terén is
tapasztalható eltérés, hétköznap jellemzőbb a futás, kocogás és az egyéb sportok (pl. fitnesz) űzése, hétvégén a
labdasportok űzése jellemzőbb. Hétvégén valamivel alacsonyabb a játszótér forgalma, de többen üldögélnek,
beszélgetnek csoportosan.
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278. diagram: Tevékenységek megoszlása hétköznap és hétvégén

Vasárnap jellemzőbb, hogy az emberek csoportosan üldögélnek, beszélgetnek, mint hogy a parkban sétálnak,
vagy áthaladnak rajta, mint szombaton. A vendéglátóhely forgalma pedig ilyenkor a legnagyobb.
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289. diagram: Tevékenységek megoszlása szombaton és vasárnap
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Tevékenységek megoszlása napszakonként

A felmérés alapján megfigyelhető az egyes tevékenységek eltérő napi üteme. A reggeli órákban jellemzően
áthaladnak a parkon. Reggel 7 és 8 óra között még kevesen tartózkodnak a parkban, azonban 8 és 9 óra között
már többen kutyát sétáltatnak, valamint futnak a parkban. A délelőtt folyamán egyre többen sétálnak a
parkban, illetve a játszóteret használják. Ebédidőben a legtöbb tevékenység száma visszaesik. Délután 14 és 16
óra között van több tevékenység csúcsidőszaka, mint pl. a séta, az áthaladás, csoportos ücsörgés, labdajátékot
vagy egyéb sportot űznek (nem számítva a parkban folytatott testnevelés órát). Az esti órákban szinte minden
tevékenység nagy arányban megfigyelhető. A legtöbben ilyenkor használják a játszóteret, kutyát sétáltatnak, a
vendéglátóhelyet használják, futnak, kocognak, rekreációs céllal kerékpároznak
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30. diagram: Tevékenységek megoszlása napszakonként
Összegzés
*

Jellemző tevékenységek: pihenés, kikapcsolódás, séta, játszóterezés, kutyasétáltatás és futás.

■

Elsősorban a környékbeli, I. kerületi lakosok látogatják napi vagy heti rendszerességgel.

■

A válaszadók szerint a park legfőbb értéke annak nyugodt, kellemes légköre.

■

A legkedveltebb parkterületek a játszótér és környéke, valamint a tágas, kellemes klímájú

■

A válaszadók szerint a park legfőbb problémái a hajléktalanok nem rendeltetésszerű parkhasználata,

■

A látogatók szerint leginkább az ivókutak, illemhelyek, hulladékgyűjtők, padok stb. fejlesztése

zöldfelületek.

a közvilágítás hiányosságai, valamint az elszórt hulladékok és a kutyaürülékek a zöldfelületeken.

szükséges.
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2. A VÉRMEZŐ FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK,
JAVASLATOK
A 2021-ben lezajlott lakossági felmérés során a Vérmező jelenlegi állapotával kapcsolatos véleményeken túl sor
került az általános fejlesztési igények, valamint az egyes lehetséges funkciók és projektelemek
támogatottságának felmérésére is. A Vérmező eredményes, közösségi szempontokat is figyelembe vevő
stratégiájának kialakításához a Fővárosi Önkormányzat online közösségi felmérést végzett az Urban Dialog Kft.
közreműködésével a kozossegitervezes.hu weboldalon. A kérdőívezés 2021. április 27-től 2021. május 15-ig tartó
időszakában összesen 854 kitöltött kérdőív érkezett be, melyek eredményei meghatározták a stratégiai terv
konkrét projektelemeit is.
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29. diagram: Vélemények a Vérmező felújításáról (összes kitöltő)
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A válaszadók több, mint 80%-a szerint szükség van új funkciókra, parki berendezésekre, elemekre, illetve
fejlesztésekre.
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Az Ön számára mennyire élveznek prioritást az alábbi fejlesztési területek?
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* A pontszám a beérkezett válaszok száma alapján az alábbi szorzószámokkal került számolásra: „Nagyon
ellenzem": -3, „Inkább ellenzem": -1, „Mindegy nekem": 0, „Támogatom, de nem kiemelten fontos": +1,
„Támogatom ez az egyik legfontosabb": +3 pont.
3, táblázat: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján
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A park legyen könnyebben, több irányból gyalogosan és kerékpárral megközelíthető.
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diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - megközelítés

Bővüljön a park új szolgáltatásokkal (pl. vendéglátó) és rekreációs eszközökkel (pl.
futópálya).
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32. diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján ■ új szolgáltatások
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A meglévő burkolatok legyenek jobb állapotúak.
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diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - burkolatok felújítása

A park komfortosságát biztosító eszközöket (közvilágítás, hulladékgyűjtő, pad, ivókút)
bővítsék vagy cseréljék újra.
0%

Összes kitöltő I 1

Korrigált adatok 1

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ÜJ%7,6%

me:«%9.o% m

1. kerületi kitöltők Q^e%%,7%[_

Közvetlenül érintett kitöltők <1Í'4íp7%7,4% |j

■ Nem válaszolt
34.

f 1 - egyáltalán nem fontos

2

3

«4

■ 5 - kiemelten fontos

diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - komfortosság növelése
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A meglévő növényállományt újítsák meg.
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35. diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján ■ növényállomány megújítása

A meglévő játszóteret, sportpályákat és fitneszpontot fejlesszék (pl. új eszközök).
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36. diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján -fejlesztés
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A park növényzete legyen változatosabb, legyen több virágos felület, több zöldfelület.
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37.

40%

■ 1 - egyáltalán nem fontos
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3

■4

■ 5 - kiemelten fontos

diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - növényzet változatossá tétele

Fordítsanak nagyobb figyelmet a köztisztaság fenntartására.
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diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - köztisztaság fenntartása
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Legyen jobb a közbiztonság.
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39. diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - közbiztonság javítása

A park legyen akadálymentesített, még ha több szilárd burkolt felülettel is jár.
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40. diagram: Az egyes fejlesztési területek priorizálása a kitöltők véleménye alapján - akadálymentesítés

38

Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottságát összefoglalva az alábbi táblázat
szemlélteti:
Mennyire támogatná az alábbi új funkciók, parkterületek létrehozását?
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Gördeszka pálya
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* A pontszám a beérkezett válaszok száma alapján az alábbi szorzószámokkal került számolásra: „Nagyon
ellenzem": -3, „Inkább ellenzem": -1, „Mindegy nekem": 0, „Támogatom, de nem kiemelten fontos": +1,
„Támogatom ez az egyik legfontosabb": +3 pont.
4. táblázat: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága
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41.

diagram: Az egyes tervezettfunkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - futókör
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Támogatná új játszótér létrehozását?
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42. diagram: Az egyes tervezettfunkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új játszótér

Támogatná új labdapálya (foci, kosárlabda stb.) létrehozását?
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43 diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új labdapálya
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Támogatná új fitneszeszközök elhelyezését?

40%

50%

Összes kitöltő

21,8%

Korrigált adatok

22,1%

1. kerületi kitöltők

21,2%

Közvetlenül érintett kitöltők

22,6%

M Nem válaszolt

60%

70%

80%

90%

100%

E Nagyon ellenzem

■ Inkább ellenzem

Mindegy nekem

■ Támogatom, de nem kiemelten fontos ■ Támogatom, ez az egyik legfontosabb
44.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új fitneszeszközök

Támogatná új vendéglátó egységek megjelenését?
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45. diagram: Az egyes tervezettfunkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új vendéglátó egységek
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Támogatná új gyepes felületek megjelenését?
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46.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új gyepes felületek
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47.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új fás ligetek
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Támogatná új virágos felületek létrehozását? (egynyári- és évelő virágágyak)

0%

10%

Összes kitöltő

20%

30%

40%

a ,4% 10,8%

Korrigált adatok

fl,l% 9,1%

1. kerületi kitöltők

i,2% 10,9%

Közvetlenül érintett kitöltők

1,7% 11,4%

50%

60%

14,4%

80%

90%

30.8%

13,3%

22.5%

27,4%

33,5%

14,1%

100%

21,4%

32.9%

13,0%

a Nem válaszolt

70%

25,5%

34,0%

» Nagyon ellenzem

a Inkább ellenzem

Mindegy nekem

a Támogatom, de nem kiemelten fontos a Támogatom, ez az egyik legfontosabb
48.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - új virágos felületek
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49.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - gördeszka pálya
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Támogatná sakkasztalok, piknik asztalok telepítését?
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50. diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - sakkasztalok, piknik asztalok
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51. diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - szökőkút, vízjáték
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Támogatná természetközeli tó létrehozását?
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52.

diagram: Az egyes tervezettfunkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - természetközeli tó
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53.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - esó'kert
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Támogatná közösségi komposztáló telepítését?
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54.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága

komposztáló

Támogatná petanque pálya létrehozását?
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55.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága ■ petanque pálya
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Támogatná vadvirágos rét létrehozását?
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56.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - vadvirágos rét
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57.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - madárbarát kert
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Támogatná parkkapuk, érkezési pontok fejlesztését?
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58.

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - parkkapuk, érkezési pontok
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59 diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - esőház/esőtető
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Támogatná a közcélú illemhelyek fejlesztését?
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60,

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - közcélú illemhelyek
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61,

diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - szelektív sziget
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Támogatná a szobrok, emlékművek környezetének rendezését?
0%

10%

Összes kitöltő

Korrigált adatok

1. kerületi kitöltők

Közvetlenül érintett kitöltők

20%

30%

40%

.,0% 7,5%

[,8%6,9%

i,9%7,0%

..5% 8,5%

■ Nem válaszolt
Inkább ellenzem

50%

60%

70%

80%

90%

100%

22,5%

22,1%

23,7%

23,7%

Nagyon ellenzem
Mindegy nekem

■ Támogatom, de nem kiemelten fontos ■ Támogatom, ez az egyik legfontosabb
62. diagram: Az egyes tervezett funkciók, parkterületek közösségi támogatottsága - szobrok, emlékművek

Gördeszka pályával kapcsolatos részletes elemzés

Az elsődleges adatokból kiolvasható konfliktusosság miatt külön elemzésre került a gördeszka pályára vonatkozó
kérdés, melyhez kapcsolódóan az alábbi két diagramon kerültek ábrázolásra a válaszadó korával és a válaszadó
parklátogatási intenzitásával kapcsolatos összefüggések. Megállapítható, hogy mennél idősebb egy válaszadó,
átlagosan annál elutasítóbb ezzel a funkcióval kapcsolatban; illetve a parkot rendszeresen látogatók sokkal
kevésbé támogatnák a létesítést, mint a parkot ritkábban látogatók. Ahogy a szabadszavas javaslatok vizuális
bemutatásából is látszódik, a funkció támogatói ugyanakkor nagyon lelkesen írtak is külön a javaslatuk kapcsán.
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Támogatná gördeszka pálya létrehozását? / Milyen gyakran jár a Vérmezőre?
ÖSSZES VÁLASZADÓ

14.8%

nem járok ide

12,6%

25,0%

a fentieknél ritkábban

12,5%

6,3%

néhány havonta, évente párszor

18.6%

néhány hetente, havonta

7,3% 9,3%

18,8% 0,

3,4% 13,6%

15.6%

hetente egyszer-kétszer

5,4%

6,5*1

15,0%

8,2% 9,1%

szinte minden nap

14,0%

7,1% 7,4%

NINCS ADAT 3,4% 6,9
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

■ Nagyon ellenzem
Inkább ellenzem
nem válaszolt
Mindegy nekem
63. diagram: A gördeszka-pálya kialakításának támogatottsága a parklátogatási intenzitástól függően

Támogatná gördeszka pálya létrehozását? /Válaszadó kora

0,0%

20,0%

■ Nagyon ellenzem
1 nem válaszolt

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

« Inkább ellenzem
Mindegy nekem

■ Támogatom, de nem kiemelten fontos ■Támogatom, ez az egyik legfontosabb

64.

diagram: A gördeszka-pálya kialakításának támogatottsága a válaszadók korának tekintetében
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Az egyes tervezett fejlesztések közösségi támogatottságát összefoglalva az alábbi táblázat szemlélteti:
Mennyire támogatná az alábbi fejlesztéseket?

3%

2%

9%

35%

51%

1330

nagyon magas

3%

3%

10%

38%

46%

1198

nagyon magas

6%

10%

29%

35%

20%

452

közepes

13%

17%

30%

28%

13%

61

közepes

* A pontszám a beérkezett válaszok száma alapján az alábbi szorzószámokkal került számolásra: „Nagyon

ellenzem": -3, „Inkább ellenzem": -1, „Mindegy nekem": 0, „Támogatom, de nem kiemelten fontos": +1,
„Támogatom ez az egyik legfontosabb": +3 pont.
5. táblázat: Az egyes fejlesztési területek közösségi támogatottsága
"Nincs szükség semmilyen új funkcióra, elemre, fejlesztésre!" - Egyetért ezzel az állítással?

Nincs markáns
véleményem

65.

Inkább egyetértek

Teljesen egyetértek

diagram: Az új funkciók általános támogatottsága (összes kitöltő)
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0%

Összes kitöltő

Korrigált adatok

10%

20%

30%

40%

50%

60%

17,6%

70%

16,6%

100%

45,8%

20,0%

49,3%

Közvetlenül érintett kitöltők

19,1%

48,1%

1 - egyáltalán nem fontos

90%

48,1%

1. kerületi kitöltők

m Nem válaszolt

80%

2

3

»4

* 5 - kiemelten fontos

66, diagram: Az új funkciók általános támogatottsága (metszetenként)
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el!

*___! Tervezési terület

•

szökőkút, vízjáték

•

gyepes felület

Egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok

•

sakkasztalok, piknik asztalok

•

gördeszka pálya

virágos felületek (egynyári-, évelő virágágyak)

•

petanque pálya

•

futókör

vendéglátó egység

•

parkkapuk, érkezési pontok fejlesztése

•

fitnesz eszközök

madárbarát kert

9

fás liget

•

vadvirágos rét

labdapálya

9

esőkért

szobrok, emlékművek környezetének rendezése

•

közhasználatú illemhely

m

esőház/esőtető

szelektív sziget környezetének rendezése

•

közösségi komposztáló

•

egyéb

természetközeli tó
•

játszótér, játszóeszközök
7. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze éli - Esőház/esőtető
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8. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - esőház/esőtető
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Esőkert
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9. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - esőkert
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Fás liget

Xjr

>•

^

■
V

V

s

>?

\

>>

%>

»*•*
MlVMS;

*

(lto»«9w« V

V *

\

1 KtKÜLIT

.

/

UL* O
B
^
, I

H \

\
•
r
e*

% 4
V

f*1

IfT***** \

...

,

'

/

.\ V\ \
\
N,\
Nx

\
eaKllcwífcm

10. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok -fás liget

Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el!-Fitnesz eszközök
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11. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok -fitnesz eszközök
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Futókör
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12. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok-futókör
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Gördeszka pálya
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13. óbro; Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - gördeszka pálya
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Gyepes felület
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14. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - gyepes felület
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! -Játszótér, játszóeszközök
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15. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - játszótér, játszóeszközök
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el!-Közhasználatú illemhely
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16. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - közhasználatú illemhely
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Közösségi komposztáló
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17. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - közösségi komposztáló
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Labdapálya
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18. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - labdapálya
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Madárbarát kert
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19. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - madárbarát kert
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Parkkapuk, érkezési pontok
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20. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - parkkapuk, érkezési pontok
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Petanque pálya
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21. óira: /4z egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - petanque pálya
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el!-Sakkasztalok, piknik asztalok
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22. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - sakkasztalok, piknik asztalok
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Szelektív sziget környezetének a rendezése
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23. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - szelektív sziget
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Szobrok, emlékművek környezetének a
rendezése
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24. ábra: 4z egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - szobrok, emlékművek
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Szökőkút, vízjáték
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25. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - szökőkút, vízjáték
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Természetközeli tó
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26. óöro: /Íz egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - természetközeli tó
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Vadvirágos rét
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27. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - vadvirágos rét
Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Vendéglátó egység
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28. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - vendéglátó egység
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Van helyszínjavaslata is az egyes funkciókra? Kérjük, helyezze el! - Virágos felületek
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29. ábra: Az egyes funkciókra adott helyszínjavaslatok - virágos felületek
Van más fejlesztés, funkció, amit fontosnak tartana?
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30. ábra: Egyéb szabadszavas fejlesztési javaslatok
A zöldfelületek, a növényállomány a válaszadók többsége szerint a park legfőbb értéke, a látogatók többsége
igényli a növényállomány védelmét, megújítását és fejlesztését is. A fakivágásokat jellemzően csak különösen
indokolt esetekben támogatják. A felmérések alapján a parkhasználók látnának több virágkiültetést is.
A park funkcióbővítését a válaszadók döntő többsége támogatja, de csak, ha az nem jár a zöldfelületek
csökkenésével.

Legjobban támogatott funkcióként a zöldfelületi fejlesztéseken

kívül

(új fás

ligetek,

új

gyepterületek, virágos felületek) a futópálya kiépítése, sakkasztalok, illetve piknikasztalok telepítése, valamint
játszótér, fitnesz- és egyéb közhasználatú sportpályák és esőkert kialakítása került megjelölésre.
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Mindent összevetve támogatja, hogy a Vérmező új funkciókkal bővüljön?

45%

40%

40%
35%
30%
25%

20%

15%
10%

13%
6%

5%

0%
Igen, akkor is, ha a burkolt, Igen, ha a burkolt, beépített Igen, de csak akkor, ha a
beépített terület
terület kisebb növelésével zöldfelület egyáltalán nem
jelentősebb növelésével
(kisebb zöldfelület
csökken,
(jelentősebb zöldfelület
csökkenéssel) jár.
csökkenéssel) jár.

Nem támogatom.

67. diagram: Vérmező új funkciókkal való bővítésének támogatottsága (összes kitöltő)

60,0%

49,7%
50,0%

43,5%

40,0%

30,0%

20,0%

9,6%9<9%

10,0%

0,0%
Igen, akkor is, ha a burkolt,
Igen, ha a burkolt,
beépített terület
beépített terület kisebb
jelentősebb növelésével
növelésével (kisebb
(jelentősebb zöldfelület
zöldfelület csökkenéssel)
csökkenéssel) jár.•
jár.
• Összes kitöltő

t Korrigált adatok

Igen, de csak akkor, ha a
zöldfelület egyáltalán nem
csökken.

1. kerületi kitöltők

Nem támogatom.

Közvetlenül érintett kitöltők

68. diagram: Vérmező új funkciókkal való bővítésének támogatottsága (metszetenként)
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Mi a véleménye egy kisebb vendéglátó egység (kávézó, cukrászda) kialakításáról a FŐKERT Nonprofit Zrt.
épületének tetején?

43%

45%
40%
35%
30%
25%
20%

15%

15%
10%
5%
0%
Nagyon ellenzem Inkább ellenzem

Mindegy nekem

Támogatom, de Támogatom, ez az Szeretnék egy
nem kiemelten
egyik
ilyen vendéglátó
fontos
legfontosabb
egységet a
parkba, de ne itt
legyen

69. diagram: Új vendéglátóhely kialakításának támogatottsága a FŐKERT telephely tetején (összes kitöltő)

50,0%
46,4%

45,5%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%
6,1% 47,1%

20,0%
16,4%

15,0%

14,6%

12,2%

10,0%

5,0%

2,7%

2,8%

1,9%

0,0%
Nagyon ellenzem Inkább ellenzem

■ Összes kitöltő

Mindegy nekem

I Korrigált adatok

Támogatom, de Támogatom, ez az Szeretnék egy
nem kiemelten
egyik
ilyen vendéglátó
fontos
legfontosabb
egységet a
parkba, de ne itt
legyen

1. kerületi kitöltők

Közvetlenül érintett kitöltők

70. diagram: Új vendéglátóhely kialakításának támogatottsága a FŐKERT telephely tetején (metszetenként)
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Az új vendéglátó egység kialakításának - mint fejlesztési javaslat - támogatására irányuló kérdésből az derül ki,
hogy a kitöltők körében a többi fejlesztési javaslathoz képest jóval kevésbé támogatott funkció. Ugyanakkor a
FŐKERT telephely tetejét megfelelőnek tartja a lakosság vendéglátó egység elhelyezésére, de továbbra sem
kiemelten fontos beruházásként minősítik.
A kutyafuttatással kapcsolatban melyik véleménnyel, javaslattal ért egyet?

Az egész parkban kutyát csak pórázon lehessen
sétáltatni.

10%

Csak zárt kutyafuttatókban lehessen levenni a pórázt.

25%

Legyen kutya ügyességi pálya a parkban.

20%

Legyenek olyan integrált használatú parkrészek, ahol
kutyák póráz nélkül sétáltathatok, és a park többi
területén legyen kötelező a póráz.

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

71. diagram: A kutyafuttatással kapcsolatos vélemények (összes kitöltő)
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72. diagram: A kutyafuttatással kapcsolatos vélemények (metszetenként)
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Van bármi egyéb, amit fontosnak tartana megemlíteni a Vérmező stratégiai tervezése kapcsán?
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
a Vérmező fejlesztésére

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411
321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító:
745192, bankszámla száma: 11784009-15490012,
főpolgármester), a továbbiakban: Főváros,

képviseli:

Karácsony

Gergely

másrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321
01; adószám: 15735643-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 745202; ÁHTI azonosító:745202;
bankszámla száma: 12010154-00379543-00100000; képviseli: Váradiné Naszály! Márta
polgármester), a továbbiakban: Kerület
(a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzatnak kiemelt feladata
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti
közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt
tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése,
üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a
főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, valamint
a forgalomszervezés.
Az Mötv. 23. § (5) bekezdése 1. pontja szerint a Kerület feladata különösen a helyi közutak,
közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése.
Felek rögzítik, hogy a Főváros tulajdonában, a Kerület közigazgatási területén fekszik a
Budapest I. kerület 7072 helyrajzi szám alatt lévő, természetben „Vérmező”-ként megnevezett
ingatlan (a továbbiakban egységesen: Vérmező).
Budapest Főváros Közgyűlése 1288/2021. (IX. 01.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a
„Vérmező közpark stratégiai terve” dokumentumot, valamint 1289/2021. (IX. 01.) Főv. Kgy.
határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
dokumentumban szereplő fejlesztési célok és projektek ütemezett, az éves költségvetési
forrásokhoz igazodó megvalósításának előkészítésére, a megvalósítást segítő külső
(pályázati és egyéb) finanszírozási források feltárására, a stratégia célok megvalósítása
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érdekében az I. kerületi Önkormányzattal, valamint egyéb partnerekkel való egyeztetések
lefolytatására és együttműködések előkészítésére.
Budapest Főváros Közgyűlése 97/2022. (11.23.) Főv. Kgy. határozatával, a „2022. évi
zöldinfrastruktúra tervezési feladatok” tárgyban döntött a „Vérmező közparki megújítása”
tárgyú tervezési feladat - koncepcióterv készítése a Radó Dezső terv társadalmi egyeztetési
protokollja mellett -megvalósításáról, mely tárgyban a Fővárosi Önkormányzat és a
közvetetten tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (BKM Nonprofit Zrt.) tervezési megállapodást kötött.

Vérmező és környezete rehabilitációs projekt több ütemben történő
megvalósításához, mint Fővárosi projekthez (továbbiakban: Projekt) a Kerület 1/2022 (II. 28.)

A

rendelete 3. melléklete K84" Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre"
sorának terhére összesen 200.000 ezer Ft, azaz kettőszázmillió forint összegű, két részletben
fizetendő, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Főváros részére.

Jelen megállapodás a Projekt alábbi elemeire terjed ki:
I.

ütem:
Új fedett közparki hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése
új padok elhelyezése
részleges gyepfelújítás
Szitakötő játszótér öntött gumiburkolatának felújítása,
amely tervezett elemek részletes bemutatását jelen megállapodás I. melléklete
tartalmazza.
II. ütem:
A Vérmező közpark stratégiai tervében foglaltakkal összhangban lévő, a területre
készítendő közparki felújítási koncepciótervek alapján, a Felek által kölcsönösen
támogatott projektelem(ek) megvalósítása, jelen megállapodás II. mellékletében foglalt
prioritások mellett.

Jelen megállapodás célja egyrészt az I. ütem megvalósításához a Kerület által nyújtott
támogatási összeg folyósítására és felhasználására vonatkozó, mind a Főváros mind a Kerület
számára megfelelő feltételek meghatározása, másrészt a II. ütem megvalósításához a Kerület
által nyújtandó támogatási összeg rendelkezésre tartása feltételeinek rögzítése és a
kapcsolódó együttműködési kötelezettség szabályozása.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
2.1.
Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást a Projekt I. üteme, mint feladati (a
továbbiakban: Feladati) megvalósításához szükséges forrás biztosítására irányulóan,
valamint a Projekt II. üteme -a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített koncepcióterv
rendelkezésre állását követő egyeztetés során pontosított tartalmú feladat2 (a továbbiakban:
Feladat2, Feladati és Feladat2 a továbbiakban együtt: Feladat) - megvalósításához
szükséges forrás rendelkezésre állásának biztosítása érdekében kötik az alábbiak szerint:

2.1.1. Kerület a Feladati megvalósításához jelen megállapodásban foglalt feltételek
szerint 60.000.000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít Főváros
részére.
2.1.2. Kerület a Feladat2 Fővárosi beruházásban történő megvalósításához
140.000.000,- Ft, Fővárosnak nyújtandó, vissza nem térítendő fejlesztési támogatást tart
2

költségvetésében, mely támogatási összeg folyósításának és
felhasználásának részletes feltételeit Felek a Vérmező közparkot érintő, jelen
megállapodás 1. pontjában rögzített felújítási koncepcióterv rendelkezésre állását
követően, de legkésőbb 2023. július 31. napjáig -jelen megállapodás módosítása útján
- állapítják meg.
rendelkezésre

2.2. A Feladat megvalósítása érdekében a Kerület - jelen megállapodás rendelkezései
szerint - a Főváros rendelkezésére bocsátja a jelen Megállapodás 2.1. pontjában
meghatározott kerületi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra
meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának
átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Kerület ellenőrzési jogának, valamint a
Fővárosnak a Kerület felé történő szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3.1. Jelen Megállapodásban a Kerület kötelezettséget vállal a Feladati megvalósításához
szükséges forrás Főváros részére történő rendelkezésre bocsátására, a 2022. évi
költségvetésben rendelkezésre álló 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint összegben.
(COFOG: 011130; Önkorm. és hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev).
Jelen Megállapodásban a Kerület kötelezettséget vállal továbbá a Feladat2 megvalósításához
szükséges forrás Főváros részére történő nyújtása érdekében történő, Kerület
költségvetésében való - jelen megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében történő rendelkezésre tartásra, a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló 140.000.000 Ft, azaz
egyszáznegyvenmillió forint összegben. (COFOG: 011130; Önkorm. és hivatalok jogalkotó
és ált. igazg. tev).

3.2.

A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja

3.2.1. Feladati megvalósításának kezdési és befejezési időpontja:
A Feladati megvalósításának tervezett kezdési időpontja: a támogatás átutalását követő 15
napon belül.
A Feladati megvalósítása befejezésének tervezett időpontja 2022. december 31.
A Főváros a Feladati megvalósításának befejeztével, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig
elkészíti a Feladat pénzügyi és szakmai beszámolóját.

3.2.2. A Feladat2 megvalósításának kezdési és befejezési időpontját, valamint a
kapcsolódó pénzügyi és szakmai beszámoló határidejét Felek a Vérmező közparki megújítása
koncepcióterv rendelkezésre állását követően, jelen megállapodás megfelelő módosítása
útján állapítják meg. Főváros vállalja, hogy a koncepciótervet - összhangban a Vérmező
Stratégiai terv céljaival, jelen megállapodás 1. pontjában rögzített társadalmi egyeztetési
protokoll mellett - legkésőbb 2023. július 31-ig elkészíti.
A Feladat2 megvalósítása befejezésének tervezett időpontja 2023. december 31.
4.

A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI
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4.1.

Szükséges források

Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége: bruttó 200.000.000 Ft, melyből
Feladati tervezett összköltsége: bruttó 60.000.000,-Ft
Feladat2 tervezett összköltsége: bruttó 140.000.000,-Ft.
A Főváros kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra átvett forrást kizárólag a Feladat
megvalósítása befejezésének határidejéig terjedő időszakban felmerülő, műszakilag teljesült,
igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodás 2.1 pontjában
meghatározott Feladatot valósítja meg. Főváros kijelenti, hogy a Feladattal összefüggésben
ÁFA levonási jog nem illeti meg.
Felek megállapodnak, hogy a Főváros - jelen megállapodás módosításának kötelezettsége
nélkül, a Kerület egyidejű értesítése mellett-a Feladati-et érintő, jelen megállapodás I. számú
mellékletének 2. számú tervezett műszaki elemét képező „meglévő padok elbontása és újak
telepítése” feladatra tervezett költség összegéből 20%- ig átcsoportosíthat jelen megállapodás
I. számú mellékletének műszaki elemeit képező bármely más feladat/ok megvalósítására- ez
esetben a Főváros jogosult az I. számú mellékletben tervezettnél kevesebb darabszámú pad
elbontására, illetve telepítésére is.
Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben Feladat1-et érintő, jelen megállapodás I.
számú mellékletének bármely műszaki elemén fel nem használt támogatási összeg marad,
azt a Főváros - jelen megállapodás módosításának kötelezettsége nélkül, a Kerület egyidejű
értesítése mellett-felhasználhatja Feladati -et érintő, I. számú mellékletben rögzített bármely
más műszaki elem/ek megvalósítására.

4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése
Főváros a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot - jelen megállapodás 5.4. pontjában
rögzítettek mellett - saját felelősségére és kockázatára köteles megvalósítani azzal, hogy a
Kerületet a 2.1. pontban rögzített forrás biztosításán túl semmilyen pénzügyi vagy egyéb
kötelezettség nem terheli.
Felek rögzítik, hogy a Feladat műszaki tartalmának esetleges bővítésére vonatkozóan Főváros
saját döntése és finanszírozása mellett eljárhat. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben
bármely módosulás következik be jelen Megállapodásban, vagy arra kihatóan kapcsolódó
szerződésekben rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen,
írásban haladéktalanul értesítik.
A Főváros a Feladat megvalósítása során, illetve annak teljesítésével kapcsolatos bármely
lényeges körülmény felmerülése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Kerületet, ideértve
különösen a Feladat megvalósításával kapcsolatos teljesítési határidő kérdését, valamint
minden olyan esetet, amennyiben a Feladattal összefüggésben esetlegesen többletköltséget
keletkeztető igény, szavatossági, jótállási igény, kötbérigény vagy a szerződéses
biztosítékokkal kapcsolatos bármilyen igény merül fel vagy a Feladat megvalósítására
kihatóan a Megállapodás módosítása szükséges bármilyen lényeges okból.
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Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat műszaki, gazdasági és egyéb feltételrendszerét,
valamint a jelen Megállapodás feltételrendszerét érintő lényeges körülmény bekövetkezése
esetén a Főváros köteles azok felmerülését követő 5 munkanapon belül értesíteni a Kerületet.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat megvalósítása során a Kerület által meghatározott
támogatási kritériumokban, illetve a Megállapodás feltételrendszerében bekövetkező
bárminemű változás Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás
módosítása útján kezelhető- figyelemmel azonban jelen megállapodás 4.1. pontjában
foglaltakra és kivéve abban az esetben, ha a Felek kölcsön egyeztetése alapján a
Megállapodás módosítása nem indokolt.
Amennyiben a Főváros által a Megállapodás 4.1. pontjában megjelölt tervezett összköltség a
Feladat műszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. vis maior
helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat,
valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel és a fejlesztés céljának
veszélyeztetése nélkül - haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele
érdekében.
Felek rögzítik, hogy a Kerületet többletforrás biztosítási kötelezettség ez esetben sem terheli,
arra kizárólag külön képviselő- testületi felhatalmazás alapján kerülhet sor.

5, A KERÜLET ÁLTAL A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁS
FOLYÓSÍTÁSA. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
5.1. A Kerület a Megállapodás 2.1.1. pontjában rögzített, Feladati-et érintő fejlesztési forrás
összegét jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül egy összegben
utalja át a Fővárosi 1784009-15490012 számú bankszámlájára.
5.2. Főváros tudomásul veszi, hogy a támogatás kizárólag jelen Megállapodás 2.1. pontjában
foglalt Feladat megvalósítására fordítható. A támogatást a Főváros ettől eltérő célra nem
használhatja fel, valamint más személy vagy szervezet részére támogatásként semmilyen
formában nem adhatja tovább. A támogatás céljának megvalósításával összefüggésben a
támogatás összege semmilyen adóhátralék, kamattartozás, illeték, bírság kiegyenlítésére,
valamint lejárt köztartozások teljesítésére nem fordítható. Főváros köteles a támogatás
összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is
figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Kerület megkeresésére
naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek
Főváros kijelenti, hogy:
1.
a jelen Megállapodásban, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek,
2.
60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó,- illeték-, vagy vám, valamint
TB járulék) nincs,
3.
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
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4.
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás,
5.
a támogatáselszámolása keretében benyújtott pénzügyi bizonylatokat, számlákat más
támogató felé elszámolásként nem nyújtja be,
6.
a támogatással kapcsolatos minden megállapodást, bizonylatot és más okiratot tíz évig
megőriz és lehetővé teszi, hogy a Kerület képviselője azokba betekintsen,
7.
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50.
§ (1) bekezdés szerinti követelményeknek,
8.
nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok.
Főváros vállalja, hogy:
1.
a jelen Megállapodással kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeit teljesíti,
2.
a támogatást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) rendelkezéseinek, valamint a jelen megállapodás előírásainak és a meghatározott
célnak megfelelően használja.
Főváros vállalja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítését és kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét, valamint a
kapcsolódó ügyleti, illetve késedelmi kamatot az Áht. és Ávr. rendelkezéseinek megfelelően
visszafizeti a Kerület Raiffeisen Banknál vezetett 12010154-00379543-00100000 számú
számlájára.
Főváros a jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényből (a továbbiakban: Infotv.) fakadó kötelezettségének eleget téve, a Kerület a
jelen Megállapodás közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a
támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi internetes portálján ;
2.
az Infotv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül
üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
3.
kérésre a Kerület a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Infotv. 27. § (3a) bekezdése
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
4.
a Kerület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget téve, bármikor ellenőrizheti a
támogatás felhasználását, a jelen Megállapodás teljesítését, valamint a támogatás
felhasználása
során
keletkezett
további
megállapodásokat;
illetve jogosult
Fővárosszükségtelen zavarása nélkül - helyszíni ellenőrzést tartani;
5.
a Főváros az elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény X. fejezete (Számlázás), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §
(1) és (3) bekezdése, valamint a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.)
NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő, Fővárosi Önkormányzat
nevére szóló számlával köteles eleget tenni.
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5.4. Felelősség a Feladat megvalósítása során

Főváros a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan
dönt. Felek rögzítik, hogy a Főváros a jelen megállapodásban meghatározott Feladatot a
Vérmező üzemeltetésért felelős, fővárosi tulajdonú BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
útján valósítja meg az erre irányuló, a Főváros és a BKM Zrt. között megkötendő
megállapodás/ok/ban szabályozottak szerint.
A Kerületet a Főváros tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és
jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen a Fővárosnak felróható okból keletkező
többletköltséget teljes egészében a Főváros viseli.

6. SZÁMVITELI, NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK
Főváros köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított
összegekkel
kapcsolatos
műszaki-,
pénzügyi-, jogi-,
közbeszerzési
és egyéb
dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden
tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen.
Főváros vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban bemutatott Feladat megvalósítása
érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról analitikus nyilvántartásokat vezet,
amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés
(könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Kerületrészéről rendelkezésre bocsátott
forrás felhasználását, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó
dokumentumok elkülönített kezeléséről.

7. ELSZÁMOLÁSSAL, BESZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
7.1. Elszámolási és beszámolási kötelezettség
A Főváros tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával
kapcsolatosan beszámolási kötelezettség terheli a 3.2. pontban rögzített határidőre, és
a 7.2. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban.
7.2. Szakmai és pénzügyi beszámoló, tartalmi követelmények
Főváros köteles az átvett forrás felhasználásáról a pénzügyi kifizetések sorrendjében
szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást is tartalmazó beszámolót küldeni a
Kerület részére. A beszámoló a Feladat megvalósulását mutatja be. A pénzügyi beszámoló a
tényleges kifizetés alapján tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert és kifizetett
tételeket.

7.3. A Feladat befejezése, a beszámoló
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A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető
befejezettnek, ha a Főváros azt jelen Megállapodás szerinti határidőig műszakilag
megvalósította, és a Kerület a Főváros által jelen megállapodás szerinti határidőig benyújtott
valamennyi pénzügyi és szakmai beszámolót jóváhagyta.
A Főváros által a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításáról készítendő
beszámolók célja a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatása, a Feladat
megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére,
illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.
A beszámoló a 7.2. pontban foglaltak figyelembevételével az alábbiakat tartalmazza:
(1) rövid leírás a megvalósított Feladat műszaki jellemzőiről,a jelen Megállapodásban
foglalt követelmények teljesüléséről;
(2) a Feladat valamennyi fő elemének teljesítési napja, az esetleges késedelem okának
magyarázatával;
(3) a Feladat végleges költsége, a kezdeti költségvetési tervekhez viszonyítva az
esetleges költségtöbblet bemutatásával
(4) a környezetre hatást gyakorló főbb kérdések leírása.

7.4. A beszámoló ellenőrzése
A Kerület a beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a
Fővárost a beszámoló elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási
igényéről. Amennyiben a Kerület a Fővárost hiánypótlásra hívja fel, azt a Főváros köteles
annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 munkanapos határidővel teljesíteni.
Ha a Főváros a hiánypótlási határidőt neki felróható okból elmulasztja, vagy a hiánypótlást
nem teljesíti, a beszámoló vagy annak hiánypótlással érintett része nem fogadható el, ami
súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR
A Főváros ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb
szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással
rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan,
képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás
megszegésének minősül.
A Főváros- a fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Kerület jogosult
a Feladat megvalósításának teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból
megvalósítani kívánt cél teljesülését ellenőrizni, a Fővárostól az ellenőrzéshez szükséges
adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Fővárosnál a Fővárossal előre egyeztetett
időpontban helyszíni ellenőrzést tartani.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS
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A Főváros súlyos szerződésszegése esetén a Kerület jogosult a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani. Felmondás esetén a Főváros köteles a támogatás
teljes összegét egy összegben - a felmondás kézhezvételétől számított 30, azaz harminc
napon belül - az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamattal növelten visszafizetni a Kerület Raiffeisen Banknál vezetett
12010154-00379543-00100000 számú számlájára.
A Főváros súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
a)
a forrás összegének a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása,
b)
a szerződés teljesítése szempontjából lényeges valótlan adatok, tények, körülmények
közlése,
c)
felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása,
elutasítása, az ellenőrzés akadályozása, a Megállapodás szerinti lényeges tájékoztatási
kötelezettségek megszegése,
d)
a vállalt Feladat megvalósításának indokolatlan megszüntetése,
e)
amennyiben a Feladat megvalósítása a Fővárosnak felróhatóan meghiúsul,
f)
amennyiben a Feladat megvalósítása a 3.2. pontban rögzített határidőt követő 6
hónapos időtartamban nem kezdődik meg
g)
a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
Amennyiben a Főváros nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit,
a 3.2. pontban foglalt tervezett befejezés időpontja előtt a Kerülethez írásban benyújthat a
jelen Megállapodás módosítása iránti kérelmet.
A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Főváros a Kerület
kapcsolattartóját haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

10. TITOK- ÉS ADATVÉDELEM, ADATNYILVÁNOSSÁG
A Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra
vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.
Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a
értelmében a Felek kezelésében lévő és tevékenységükre vonatkozó vagy közfeladatuk
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat törvényen alapuló korlátozás hiányában - bárki jogosult megismerni.
A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből
nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával,
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az
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ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
Felek a jelen Megállapodás megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek személyes
adatai tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679.
számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra figyelemmel kötelesek
eljárni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban:
Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez
kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányában az a
Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi
körében az Érintett eljár. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél
felé kívánja a Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek
munkavállalója, vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett
megkeresését a másik Félnek intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja. A Feleket
együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott határidőben
történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez szükséges információk rendelkezésére
bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.
Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló
egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a
Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az
Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik Féllel
szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy a másik Fél
számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnek a személyes
adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit - haladéktalanul és teljeskörűen - megtéríteni
köteles.
A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket
e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.
11. FELADAT2-VEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Felek jelen megállapodás 2.1.2. pontjában foglaltakkal összhangban kölcsönösen vállalják,
hogy Vérmező Koncepcióterv létrehozásában, annak alapján a Feladat2 végleges
meghatározása és megvalósítása érdekében folyamatosan egyeztetnek és
együttműködnek.

Főváros vállalja, hogy a Vérmezőt érintő koncepcióterv előkészítését haladéktalanul
megkezdi, és társadalmi egyeztetés keretében kidolgozza legkésőbb 2023. július 31-ig, melyet
követően kerülhet sor a Feladat2 tartalmának végleges meghatározására. Felek vállalják,
hogy a Feladat2 pontos tartalmával kapcsolatos döntést legkésőbb 2023. szeptember 31-ig
meghozzák. Kerület vállalja, hogy az előzőekben rögzített határidőig elfogadott, jelen
megállapodást módosító szerződés alapján a Feladat2 végrehajtásához rendelt 140.000 ezer
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Ft-os, azaz száznegyvenmillió forintos forrást a módosított szerződés aláírását követő 30
napon belül a Főváros rendelkezésére bocsátja.
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a Megállapodást
Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.
A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Ptk. és az egyéb jogszabályi
rendelkezések az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen
Megállapodással kapcsolatosan felmerül.
Felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő,
a Megállapodás teljesítését befolyásoló körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb
lényeges információról kötelesek nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban értesíteni. A
kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a
Megállapodás megszegésének minősül.
Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a
Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül,
illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti
feltételekkel valamely fél számára jelentősen megnehezül, úgy a Felek jogosultak a jelen
Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell
foglalni.
Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi
előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.
Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a
következők szerint:
Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Gábor Péter
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály
tel.: (36)-1-327-1486
e-mail: gabor.peter@budapest.hu
Kerület részéről:

Név:

telefon:
e-mail:

Kovács Orsolya
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési és
Beruházási Iroda
(36)-1-458-3040
kovacs.orsolya@budavar.hu
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Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban,
szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni. A megküldés akkor
tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint
kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a
címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A
tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával és a fejlesztési céllal
rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett
dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megőrzését, kivéve ha
jogszabály ennél hosszabb időt ír elő.
Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok,
információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban
szereplő adatok valódiak és hitelesek.
A Főváros és Kerület a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a Feleket 4
4 eredeti példány illet meg.

Budapest, 2022. ...hónap....napja

Budapest, 2022. ...hónap .... napja

Karácsony Gergely főpolgármester hatáskörében
eljárva:
Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettes

Váradiné Naszály! Márta
Polgármester
Budapest Főváros I. Kerület Budavári

Budapest Főváros Önkormányzata

Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:
Berente Katalin
gazdasági igazgató

Jogi szignalizáció:

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

798880399

Kiss- Bander Marianna
Gazdasági Irodavezető

Kelt: Budapest, 2022...............

I. számú melléklet
A Feladati. tervezett műszaki tartalma

A Felek a megállapodás 2.1.1. alpontjában támogatott feladatként az alábbi elemeket jelölik
meg:
Feladat

Ssz

Tervezett

Becsült bruttó költség

mennyiség
la

Ceglédi hulladékgyűjtők elbontása
beton rögzítéssel együtt, elszállítása
minősített lerakóhelyre (valamennyi meglévő

110 db

2 329 000 Ft.

^5 l-es hulladékgyűjtő elbontása)
1b

3 db-os szelektív hulladékgyűjtő szett
telepítése
(tervezett minőség: legalább Városszépítő
Konstruktív vagy azzal egyenértékű típus 63 1-

25 db
(75 edény)

15 212 000 Ft

es űrtartalommal)
1c

Hulladékgyűjtő edény telepítése
(tervezett minőség: legalább Városszépítő
Konstruktív vagy azzal egyenértékű típus 63 1-

25 db
(25 edény)

5 071000 Ft

es űrtartalommal)
2a

Városligeti típusú padok elbontása
betonrögzítéssel együtt, elszállítása

60 db

1778 000 Ft

66 db

11466 000 Ft

4 000 m2

5 816 000 Ft

720 m2

3 254 000 Ft

300 m2

15 074 000 Ft

minősített lerakóhelyre1
2b

Kortárs arculatú pad telepítése

3a

Gyepfelújítás felülvetéssel komposztterítéssel, starterműtrágyával

3b

Biodiverz növényfelület - évelő
virágmagkeverék vetésével és évelő
növények ültetésével, komposzttal történő
talajjavítással

4

Szitakötő játszótér gumiburkolat felújítás
Mindösszesen

60 000 000 Ft

1A Városligeti padok közül a Főváros döntése alapján a legjobb állapotúak parktörténeti mementóként a
parkban maradnak, a kerületi önkormányzattal egyeztetett módon.
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II. számú melléklet
A Feladat2. tervezett műszaki tartalma

A Felek a megállapodás 2.1.2. alpontjában megvalósítandó feladatként az alábbi prioritást
jelölik meg:
Ssz

Feladat

1

Rekortán
futókör

2

Parki
közvilágítás

Becsült bruttó költség
koncepcióterv alapján

Tartalom
koncepcióterv alapján pontosítandó

pontosítandó
koncepcióterv alapján

koncepcióterv alapján pontosítandó

pontosítandó

fejlesztése
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás tárgyában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötéséről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Gelencsér Ferenc
alpolgármester

dr. Németh Mónika

Gelencséf Ferenc
alpolgármester

jegyző

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi év során az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány megmutatta, mennyire fontos a megfelelő higiéniai körülmények
biztosítása Budapest I. kerületében, így a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) ebben az évben is biztosítani kívánja az átlagosnál magasabb színvonalú koncentrált
takarítási szolgáltatást Budapest I. kerület közigazgatási területén az ún. faltól- falig történő takarítás
keretén belül, az alábbi elemekre kiterjedően:
a)

A gyalogos járófelületek (járdák, lépcsők) magasnyomású gőzborotvás felülettisztítása,
szükség esetén kézi takarítás;

b)

Speciális célgéppel, ún. önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés
felszedése, a megtisztított útfelület mosó-locsolóval töténő felmosása;

c)

Illegálisan

kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről

és

építményekről;
d)

Falfirkák (graffitik) eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású gőzborotvás
felülettisztítással;

e)

Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása;

f)

Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése.

Az Önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le, mely beszerzési eljrás során megállapítást nyert,
hogy a szolgáltatás tárgya olyan speciális szakértelmet és infrastruktúrát igényel, mellyel egyetlen
alkalmas beszállítóként kizárólag az FKF Zrt. jogutódja, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik, amely a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994.
(Vili. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2.§-a alapján a fővárosban a köztisztasági közszolgáltatási feladatok, valamint
a

Budapest Főváros Önkormányzata

Közgyűlésének a

Budapest főváros területén végzett

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján a
fővárosban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátáséért felelős.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletben
az üzemeltetési céltartalékok között a 6. soron az „FKF-vei külön megállapodás plusz takarításra" bruttó
18 000 000 Ft összegű előirányzat terhére a beszerzési eljárás tárgyaként meghatározott szolgáltatás
költsége rendelkezésre áll.
A szolgáltatás igénybevételére az előirányzatból bruttó 10 000 000 Ft keretösszeget javaslunk
megállapítani az alábbaik szerint:
-

A melléklet szerinti Vállalkozási keretszerződésben foglalt vállalkozási díj: bruttó 7 700 000 Ft
összegben;

-

A takarítással érintett szakaszokon a takarítást megelőzően lakossági felhívás ellenére parkoló
autók elszállítása: bruttó 2 000 000 Ft összegben;

-

egyéb költségek: bruttó 300 000 Ft összegben.

A sürgősség indoka, hogy a járványügyi korlátozások megszűnésével, a turistazezon közeledtélvel az
egyre növekvő látogatói létszám miatt a szolgáltatás mielőbbi megrendelése szükséges. A szolgáltatási
igénybevételéhez szükséges - Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, de fővárosi
tulajdonban lévő területek esetén szükséges tulajdonosi hozzájárulás, valamint az érintett területekre
vonatkozó forgalomtechnikai hozzájárulások beszerzése is időt vesz igénybe.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése a alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására!

2. Döntési

javaslat

I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (..........) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás igénybevételére bruttó 10 millió forint keretösszeg biztosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I. kerület
közigazgatási területén koncentrált, ún. faltól-faligtörénő takarítási szolgáltatás igénybevételére bruttó
10 millió forint összeget biztosít Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletben az üzemeltetési céltartalékok között a 6.
soron „FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra" bruttó 18 000 000 Ft összegű előirányzat terhére
az alábbiak szerint:
-

A jelen határozat melléklete szerint a BKM Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő
vállalkozási keretszerződésben foglalt vállalkozási díj: bruttó 7 700 000 Ft összegben

-

A takarítással érintett szakaszokon a takarítást megelőzően lakossági felhívás ellenére parkoló
autók elszállítása: bruttó 2 000 000 Ft összegben

-

laksosság tájékoztatása, kommunikációs költségek: bruttó 300 000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (..........) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás

tárgyában

a

BKM

Budapesti

Közművek

Nonprofit

Zártkörűen

Működő

Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BKM Budapesti
Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest I. kerület közigazgatási
területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási szolgáltatás tárgyában vállalkozási

keretszerződést köt és ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási
keretszerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. május

n

ír

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet: Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés
szerződés száma:
amely létrejött
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
egyrészről a
Székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Levelezési cím:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám:
15735643-2-41
törzskönyvi azonosító:
735649
államháztartási egyedi azonosító
(ÁHTI):
745202
Bankszámlaszám:
12010154 - 00379543 - 00100000
Képviseli:
Váradiné Naszály! Márta polgármester
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat),
másrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31
Adószám:
10941362-2-44
Cégjegyzékszám:
01-10-042582
Bankszámlaszám:
10102093-05086903-00000007
Képviseli:
Balog Róbert üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató
Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
- a továbbiakban együttesen Felek - között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Az állampolgárok egészségének megóvása, a megelőzés és a megfelelő higiéniai körülmények
biztosítása érdekében Budapest I. kerülete közterületeinek a szokásos, általában elvárt mértékűnél
magasabb szintű tisztántartását tartja szükségesnek. Mindezt Megrendelő pluszszolgáltatásként, ún.
koncentrált takarítási szolgáltatás igénybevételével kíván megvalósítani.
Budapest Főváros Önkormányzata a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet
2.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosban a köztisztasági feladatokról a Fővárosi
Önkormányzat az általa e feladat ellátásával megbízott gazdasági társasága útján gondoskodik. Az
említett közszolgáltatást ...... szerződés alapján Vállalkozó kizárólagos joggal végzi, melyre tekintettel
Felek jelen keretszerződést kötik.
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen keretszerződés megkötését a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő testületé ..... /2022. (....) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

1

1)

A keretszerződés tárgya

Jelen keretszerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig
szolgáltatások elvégzését jelen szerződés 3. pontjában megjelölt területeken.

elvállalja

az alábbi

1.1. „Faltól-falig" takarítási szolgáltatás
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére egyedi közterület tisztántartási szolgáltatást nyújt az
alábbiakban részletezettek szerint, s azt Megrendelő a jelen keretszerződésben szabályozott feltételek
szerint veszi igénybe.
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére koncentrált takarítási szolgáltatást G,faltól-falig történő
takarítás") nyújt a 3. pontban felsorolt helyszíneken és alkalmak szerint. A koncentrált takarítási
szolgáltatás („faltól-falig történő takarítás") az alábbi elemeket tartalmazza:
a.) A gyalogos járófelületek (járdák, lépcsők) magasnyomású gőzborotvás felülettisztítása, szükség
esetén kézi takarítás.
b.) Speciális célgéppel, ún. önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés felszedése, a
megtisztított útfelület mosó-locsolóval felmosása.
c.) Illegálisan kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről és
építményekről.
d.) Falfirkák (graffiti) eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású gőzborotvás
felülettisztítással.
e.) Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása.
f.) Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése.
Z)

A keretszerződés hatálya, teljesítési ideje

Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai
kezelői hozzájárulás, valamint a nem Megrendelő tulajdonában lévő helyszínekre szükséges
tulajdonosi hozzájárulás(ok) rendelkezésre állását követő napon lép hatályba (felfüggesztő feltétel),
melyről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót.
Felekjelen keretszerződést 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időre kötik.

3J

A teljesítés helye

„Faltól-falig" szolgáltatás helyszíne és alkalmak száma
Helyszín
Fő utca (960 m)
Batthyány utca (802 m)
Hunyadi János út (1,04 km)
Attila út (1,16 km)
Logodi utca (1,04 km)
Mészáros utca - Zsolt utca (Győző utca és Hegyalja út között) (867 m)
Úri utca (847 m)
Krisztina körút (Déli pályaudvar - Alagút utca között a Mikó utcáig) (919 m)
Szabó Ilonka utca (794 m)

Alkalom
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Toldy Ferenc utca (1,01 km)
Csónak utca (134 m)
Tigris utca (839 m)
Naphegy utca (859 m)
Lovas út (1,03 km)
Váralja utca (605 m)

1
1
1
1
1
1

Felek a teljesítési helyek részletes helyszín rajzát 2. számú mellékletként jelen keretszerződéshez
csatolják.
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A teljesítés módja

4.1. A teljesítés általános, valamennyi szolgáltatásra alkalmazandó szabályai
4.1.1. Vállalkozó az 1. pontban részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő által elfogadott
Megrendelés-visszaigazolás alapján végzi. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szolgáltatásra irányuló
igényét Vállalkozó részére írásban jelenti be, az igényelt szolgáltatás tárgya, helyszíne, igényelt
időpontja megjelölésével. A megrendelés mintája (a továbbiakban: Megrendelő adatlap) jelen
keretszerződés 1. számú melléklete. Vállalkozó képviselője a megrendelői igénybejelentést követően a
megrendelést - Megrendelővel való egyeztetést követően - írásban visszaigazolja. Felek rögzítik, hogy
amennyiben a megrendelésben szereplő időpontban a várható időjárás-előrejelzés vagy az érintett
közterületen munkavégzés-, illetve rendezvény miatt a szolgáltatást nem tudja teljesíteni, a későbbi
teljesítés időpontjáról haladéktalanul egyeztetnek.
4.1.2. Felek rögzítik, hogy a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 248/2021.
(XII.16.) önk. határozatban foglaltakra tekintettel 2022. augusztus 8. és 2022. augusztus 19. napja
közötti időtartamban jelen keretszerződés alapján munkavégzésre nem kerül sor.
4.1.2. Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni a helyszíneket Vállalkozó részre,
köteles minden ehhez szükséges előkészítő intézkedést megtenni.
4.1.3. Megrendelő együttműködése során fokozott figyelmet köteles fordítani az e pontban foglalt
rendelkezések betartására. Amennyiben Vállalkozó teljesítését a helyszínen parkoló gépjárművek
akadályozzák, Vállalkozó a munkát ez esetben is teljesíti a lehetőségekhez képest, Megrendelő nem
jogosult a teljesítés igazolását ez okból megtagadni.
4.1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat legjobb
tudása és szakmai felkészültsége alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően és határidőben teljesíti.
Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.
4.1.5. Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen
keretszerződés teljesítését, eredményét érdemben érinti, vagy befolyásolja.
4.1.6. Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a jelen keretszerződés tárgyát képező
munkavégzés során a Megrendelőnek vagy harmadik személynek neki felróhatóan okoz.
4.1.7. Vállalkozó a jelen keretszerződésben foglaltakat személyesen, illetve közreműködővel láthatja el.
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4.1.7. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. A közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
4.1.8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.
4.1.9. A szolgáltatás megrendelése és teljesítése a 3. mellékletben (továbbiakban: Árajánlat) csatolt
ütemterv szerint történik.
5J

Vállalkozói díj

5.1.
Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg (a továbbiakban:
Keretösszeg) bruttó 7.700.000,- Ft, azaz Hétmillió- hétszázezer forint. Felek megállapodnak abban,
hogy Megrendelő a Keretösszeg kimerítésére nem köteles, a Keretösszeg folyamatosan, a
megrendelések alapján kerül felhasználásra. A Keretösszeg felhasználása hiányában Vállalkozó külön
díjazásra nem jogosult.

6J

Fizetési feltételek

6.1.
Felek az 1.1. pontokban felsorolt szolgáltatások vonatkozásában az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 58 § (1) bekezdése szerinti határozott idejű, naptári hónapra szóló,
utólagos elszámolásban állapodnak meg.
6.2.
Vállalkozó a teljesítést követően a teljesítésről számlát állít ki. Az elszámolás a tényleges
teljesítés alapján, a teljesítés-igazolás alapján történik, az Árajánlatban megadott díjak alapulvételével.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Megrendelő által igazolt teljesítésről nyújthatja be
Vállalkozó a számláját.
6.3.
A teljesítésigazolás kibocsátására Megrendelő részéről Légárné Gulyás Rita Városüzemeltetési
és Beruházási Iroda irodavezető jogosult.
6.4.

A számla postázási címe a Megrendelő székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6.5.
A kiállított havi számlát Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára a számla kiállításának keltét
követő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni.
6.5. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 6.155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, érvényesíthet Megrendelővel
szemben.
7J

Felek együttműködése, kapcsolattartás, titoktartás

7.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
7.2.
A Megrendelő által a jelen
kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

keretszerződésre

vonatkozó

kérdésekkel

kapcsolatban
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Újszászi Györgyi

Név:
E-mail:
Telefon:

ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
061 458 3000, 0620 353 9336

Név:
E-mail:
Telefon:

dr. Vörös Mária (közterületet érintő ügyekben)
voros.maria@budavar.hu
06202649070

7.3.
A Vállalkozó által a jelen keretszerződésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásra,
valamint kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
E-mail:
Telefon:
7.4.
Felek kapcsolattartóiban történő változás esetén 3 munkanapon belül kötelesek a másik Felet
a 7.2-7.3. pontban feltüntetett kapcsolattartók útján értesíteni, mely nem minősül a keretszerződés
módosításának.
7.5.
Jelen keretszerződés megszüntetésével vagy jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag
tértivevényes, ajánlott levél formájában történhet.
7.6.
Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést és üzenetet elsődlegesen e-mail útján,
másodlagosan írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) továbbítanak a másik fél
részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.
8J

Titoktartás

8.1. A keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik fél múlt, jelen vagy jövőbeni fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira,
vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a felek bizalmasnak
minősítenek.
8.2. A szerződő felek a bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazokat az
intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a jogellenes hozzáférés, felhasználás, lopás, vagy más
jogosulatlan felhasználás elleni védelmet is.
8.3. Nem jelenti jelen pont megsértését az, ha bármelyik Felet jogszabály vagy bírósági illetve hatósági
határozat kötelezi az információ kiadására.
8.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a keretszerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan
kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
8.5. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a
hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament
és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a
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személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR:
General Data Protection Regulation - általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt
előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a keretszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre - ül. bírósági eljárás
kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják.
9J

A keretszerződés megszűnése, megszüntetése

9.1 Jelen keretszerződés megszűnik:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
közös megegyezéssel,
- jelen szerződés szerződésszerű teljesítésével, vagy
bármelyik fél felmondásával,
- a határozott idő elteltével.
9.2 Jelen keretszerződést bármelyik Fél felmondhatja indokolás nélkül, a másik Félhez intézett, postai
úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) eljuttatott írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idő
figyelembevételével.
9.3 Megrendelő jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó súlyos
szerződésszegést követ el, így különösen, ha ismételt írásbeli figyelmeztetés ellenére a vonatkozó
jogszabályi előírásokat, a jelen szerződés rendelkezéseit, Megrendelő írásbeli utasításait nem tartja be,
és Megrendelő írásbeli felszólítását követően az ott meghatározott határidőben a jogszabályban, a
jelen szerződés rendelkezésében vagy a Megrendelő írásbeli utasításában foglalt kötelezettségeit nem
teljesíti.
10.)

Vis maior. akadályközlés

10.1. Avis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem
látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa,
háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények, üzemképességhez kapcsolódó váratlan helyzetek).
10.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a keretszerződés alapján fennálló kötelmeik
teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a
keretszerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre,
ám következményeik - melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését - az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak.
10.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a keretszerződés teljesítésében
akadályozott félnek írásban (e-mail vagy postai úton) tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt
követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként
felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
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10.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet haladéktalanul
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát
jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
10.5. A fentieken túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126. § szakaszának betartásával
tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről.
11.)

Egyéb rendelkezések

11.1. Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat
ellátásának nyelve a magyar nyelv.
11.2. A Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (la) bekezdése alapján kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A
Vállakozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a szerződés
hatályosulása alatt folyamatosan átlátható szervezetnek minősüljön.
11.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021. (VI.14.)
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Megrendelő a wvwv.kozadat.budavar.hu linken
közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket, és az Önkormányzat által a
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője a Beszerzési Szabályzat
megállapításáról szóló mindenkor hatályos EGYÜTTES UTASÍTÁSA alapján lefolytatott beszerzési
eljárások dokumentumait (ajánlati felhívás, árajánlatok, szerződés, teljesítési igazolások).
11.4. Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.5. Jelen keretszerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.
11.6. Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Megrendelő képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári
jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé.
11.7. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a jelen keretszerződés teljesítése során
felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen
tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik
nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
11.8. Felek jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában
kölcsönösen kizárják jelen keretszerződésből, illetve annak megszegéséből eredően a vezető
tisztségviselőik közvetett és következményes károkért való felelősségét, ide nem értve vezető
tisztségviselőik szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségét.
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Jelen keretszerződés 11 pontból áll, amit Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen 3 példányban írták alá, amikből
1 példány a Vállalkozót és 2 példány a Megrendelőt illet meg.

Mellékletek:
1. melléklet: Megrendelői adatlap minta
2. melléklet: Helyszínrajz
3. melléklet: Árajánlat
4.
5.
6.

melléklet: Adatkezelési tájékoztató
melléklet: Titoktartási nyilatkozat
melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

7.

melléklet: Teljesítési igazolás

Kelt Budapest, 2022.

Balog Róbert
üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató

Hidegné Fehér Krisztina
gazdasági igazgató

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozó

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Megrendelő

Jogi szignalizáció:

Kelte: Budapest, 2022.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelte: Budapest, 2022.
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4.

sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között BDV/............-..../2022. számon létrejött szerződés alapján
a vállalkozási szerződés teljesítése, a vállalkozási díj 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.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36)1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, anyja neve, címe, telefonszáma,
elektronikus levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
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.
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
7.1.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
A tájékoztatás kéréshez 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
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7.2.

7.3.

7.4.

személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal
módosítsa valamely személyes adatát.
Atörléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a
Hivataltól a személyes adatainaka törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
a személyes adatait a 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,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Cím:1055 Budapest, Fáik Miksa utca 9-11
Telefon:+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési Tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest,...........................................

Vállalkozó
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5.

sz. 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.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen
dokumentációból, vagy bármilyen más módon tudomásomrajutott bármilyen adatot, információt, mint
üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelem és megőrzőm.
Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megbízó gazdálkodását
érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira,
általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk,
emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel
bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ,
amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása sorén 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 a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag Megrendelővel 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
a Megrendelő 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.
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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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6.

sz. 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 ......................... büntetőjogi felelősségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja
szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt..................................szervezet a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek*:
-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,
- 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 személyjogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatóságéval 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.
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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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7.

sz. melléklet

Teljesítési igazolás.........................ikt. számú szerződéshez
Amely szerződés létrejött
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 745202
Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
Adószám: 15735643 - 2 - 41
Képviseletében eljár: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban, mint Megrendelő
másrészről
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Cégjegyzékszám: 01-10-042582
Adószám: 10941362-2-44
Fizetési számlaszáma: 10102093-05086903-00000007
a továbbiakban, mint Vállalkozó
között jött létre.
1. / Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelésben vállalt feladatot elvégezte, a szerződésben
meghatározott teljesítési jelentést és a vállalt munkát és az ahhoz tartozó dokumentációt leadta a
teljesítésigazolónak.
2. / Megrendelő jelen teljesítésigazolás aláírásával egyidejűleg elfogadja Vállalkozó által elvégzett
munkát és annak teljesítését.
3. / Megrendelő elismeri, hogy a megrendelés szerint megállapított díj Vállalkozó részére történő
kiegyenlítésének (átutalásának) nincs akadálya, így annak kifizetését kéri.
4. / A díj összege:............................
5. / Jelen teljesítésigazolás 2 példányban készült, amelynek átvételét Megrendelő és Vállalkozó az
aláírással egyidejűleg elismer.
Kelt: Budapest, 2022 ................. „

"

Vállalkozó
teljesítésigazoló
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Sürgősségi
Budapest I.

kerület

előterjesztés

Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. MÁJUS 12-1 ÜLÉSÉRE
EGYÉNI

képviselői keret felhasználásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a képviselő
testület ülésére benyújtom

dr. Németh Mónika
jegyző

Gelencsér Ferenc
alpolgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 39. § (1)
bekezdés a) pontja alapján önálló indítványt, határozati javaslatot nyújtok be a képviselő-testület
2022. május 12-i ülésére a rendelkezésemre álló körzetes képviselő keret felhasználására.
Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése alapján a rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet
felvenni, amelyet az ülés tervezett időpontját megelőző tizedik munkanapon 12 óráig a
polgármesternek papír alapon vagy elektronikusan benyújtottak.
Az előterjesztésemet ezért sürgősségi javaslatként kérem napirendre venni, és így7 tárgyalni. Az
SZMSZ 23. § (1) bekezdése alapján az ülés napirendjére sürgősségi javaslat alapján olyan
előterjesztés vehető fel, amelyet az előterjesztés benyújtására jogosult a benyújtási határidőt
követően, de legalább az ülést megelőző harmadik nap 12 óráig papír alapon vagy elektronikusan
a polgármesterhez benyújtott. A sürgősség okát az előterjesztésben az előterjesztőnek meg kell
jelölnie, továbbá azt a képviselő-testület ülésén a sürgősségi javaslat napirendre vételéről szóló
döntés előtt legfeljebb egy percben megindokolhatja.

A sürgősség okát ebben az esetben azzal indokolom, hogy 2022. május 2-án, az Országgyűlés
alakuló ülésének a napján vált egyértelművé, hogy országgyűlési képviselői eskümet letéve 2022.
május 19. napjával nyújtom be a lemondásomat az önkormányzati képviselői és alpolgármesteri
jogállásomról.
A körzetes képviselői keret felhasználása minden esetben a képviselő rendelkezése, valamint a
meghatározott cél szerinti szabályok betartása mellett történik.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (4) bekezdése alapján „az
egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalék” „Körzetes
képviselői keret” előirányzat felhasználásáról egy millió forint erejéig dönt”.
A Költségvetési rendelet 6. mellékletének 16. sora tartalmazza a tíz körzetes képviselő számára
rendelkezésre álló, mindösszesen tízmillió forint céltartalékot.
Döntésem alapján az időarányosan a rendelkezésemre álló keretet az I. kerületben működő, ahhoz
köthető alapítványok támogatására, valamint egy kutyás képzési program megvalósítására
szeretném felhasználni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem
ruházható át alapítványi forrás átvétele és átadása. Ezért szükséges az általam a képviselői keretből
megvalósítandó célhoz mindenképpen képviselő-testületi döntés, valamint a támogatási szerződés
megkötéséhez további döntés.
Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 4. § a) pontja alapján támogatásban
az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be.
Megkerestem a támogatni kívánt alapítványokat, egyeztettünk a támogatási célokról, ezeket az
alapítványok kidolgozzák és az Önkormányzathoz a Támogatási rendelet előírásainak megfelelően,
a rendelkezésükre álló keret erejéig benyújtják.
Ennek megtörténte után a Tisztelt Képviselő-testület határozatával dönt a konkrét támogatási
szerződés megkötéséről, felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, majd
a támogatott szervezetek a forrás felhasználását követően a szerződésben foglaltak szerint annak a
felhasználásával elszámolnak.
Az általam támogatni kívánt alapítványok és a támogatási összegek:
1.

"

'

'

"

Attila Közhasznú Alapítvány: 200 000 Ft,
(székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135-137., adószám: 19675864-1-41, nyilvántartási szám: 01-01
0002085)
Az Attila Közhasznú Alapítvány a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnáziumot
támogató alapítvány, amely a támogatási célt az iskola tevékenységéhez használhatja fel, amelyet az
alapítvány kérelmében pontosan meghatároz.
2.
Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány: 200 000 Ft
(székhely: 1125 Budapest, Galgóczy u. 19/B. 1/2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási szám:
01-01-0005071) Az Alapítvány jelenleg is a Budavári Önkormányzattól bérelt helyiségben
működteti a központját, az Attila u. 123. szám alatt, ahol jelentős értéket létrehozva megítélésem

szerint egyedi kulturális, közművelődési feladatokra is alkalmas gyűjteményt, könyvtárat hoztak
létre.
3.
A keret harmadik részéből, 150 000 forintból egy három alkalmas kutyás kiképzés valósulhatna
meg a kerületben, amely a kerületi kutyatartók számára ingyenes volna (tervezett időpontok: 2022.
június 8. Virág Benedek Ház — elméleti képzés, gyakorlati időpontok: 2022. június 10. Vérmező,
2022. július 6. Vérmező). A programot Nyakas Gábor kutyatréner vezeti. A cél, hogy a gazdiknak
lehetőséget biztosítsunk, hogy a kutyatartás alapjait elsajátítsák és jobban megismerjék kutyájukat.
Természetesen ezzel reagálunk a kerületben felmerülő kutyás konfliktusokra és igyekszünk
oktatással segíteni a könnyebb együttélést. A képzésen részt vett kerületi lakosok oklevelet kapnak,
amely bár nem végzettséget tanúsít, de motivációként mindenképpen fontos.
Kérem képviselő-társaim támogatását abban, hogy a remélhetőleg általuk is elismert célok
érdekében a támogatási keretösszeget közös döntéssel a megüresedő önkormányzati képviselői
hely feltételezett betöltésének az időpontjáig fel tudjuk használni!
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A Költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az általános tartalék felhasználásáról esetenként
25 millió Ft összegig a polgármester dönt, azonban az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a jelen
előterjesztés szerinti döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa határozati javaslatomat!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT (OK)

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gelencsér Ferenc
alpolgármester kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
6. mellékletének 16. soráról 400 000 forintot átcsoportosít a Költségvetési rendelet 3.
mellékletének K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre — egyéb
civil szervezetek) sorára az alábbiak szerint:
- 200 000 Ft az Attila Közhasznú Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Attila u. 135
137., adószám: 19675864-1-41, nyilvántartási szám: 01-01-0002085) támogatására,
- 200 000 Ft a Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány (székhely:
1125 Budapest, Galgóczy u. 19/B. 1/2., adószám: 18061347-1-43, nyilvántartási szám:
01-01-0005071) támogatására.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási szerződéseket a képviselő-testület a
támogatott szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek alapján külön döntésével köti
meg, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg felhasználásának 2022. december 31.
napjáig meg kell történnie.
Határidő:
2022. december 31.
Felelős:
Váradiné Naszályi Márta (Polgármesteri Fíivatal útján)
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

II. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete Gelencsér Ferenc
alpolgármester kezdeményezésére úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
6. mellékletének 16. soráról 150 000 forint átcsoportosítására felhatalmazza Váradiné
Naszályi Márta polgármestert a Költségvetési rendeletben az önkormányzat kiadási kiemelt
előirányzatának megfelelő előirányzatára abból a célból, hogy a keretösszeg erejéig Nyakas
Gábor kutyatrénerrel három alkalmas, az I. kerületi lakosok számára ingyenes elméleti és
gyakorlati alkalmakból álló képzésre irányuló megbízási szerződést kössön.
Határidő:
2022. június 10.
Felelős:
Váradiné Naszályi Márta (Polgármesteri Hivatal útján)
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet és Gazdasági Iroda

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
a Várkert Bazár Kikötő üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

vöNv
IV
Légárné Gulyás Rita

dr. Németh Mónika

irodavezető

jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester^

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint Beruházó az Új
Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program KÖZOP-5.5.0-09-11 -2011 -0027 azonosító számú „Budai
Vár és környéke közlekedés fejlesztése" tárgyú kiemelt projekt keretében a Friedrich Born rakparton
2014. évben a Duna 1646,550 fkm jobb parti szelvényében az 1/27. számú raszterben nagyhajók
fogadására alkalmas közforgalmú úszóműves kikötőt létesített Várkert Bazár néven (a továbbiakban:
Kikötő).
A Kikötő üzemeltetésére az Önkormányzat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u, 19-21.; cégjegyzékszám: 01 -10
046840; adószám: 23028966-4-44; a továbbiakban: BKK Zrt.) és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen

T V '/V V '

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Működő Részvénytársasággal (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037;
statisztikai számjel: 12154481-4931-114-01; adószám: 12154481-4-44; csoport azonosító szám:
17781372-5-44; a továbbiakban BKV Zrt. vagy Üzemeltető) 0166/200-1/2014. szám alatt üzemeltetési
megállapodást (a továbbiakban: Üzemeltetési Megállapodás) kötött 2014. augusztus 28. napján.
Az Üzemeltetési Megállapodás szerint annak hatálya alatt a Kikötőt az Üzemeltető illetve a BKK Zrt.
menetrend szerinti hajójáratai használták a BKK Zrt. és a BKV Zrt. megkötésekor hatályos közszolgálati
szerződés alapján.
Az Üzemeltetési

Megállapodás szerint a

megállapodást a felek a

Kikötő - későbbiekben

meghatározandó esetleges új tulajdonos részére történő - tulajdonba adásának időpontjáig terjedő
határozott időre, de legfeljebb az akkor hatályban volt közszolgáltatási szerződés megszűnéséig
terjedő időre kötötték, melynek dátuma 2020. december 31. volt.
Felek az Üzemeltetési Megállapodásban megállapodtak abban is, hogy a Kikötő Üzemeltető részére
történő későbbi tulajdonba adása érdekében a tulajdonba adás feltételei biztosítása érdekében
együttműködnek egymással. Ezenszándékmegerősítése, a Kikötő üzemeltetésének további biztosítása
és a hajózási, mint tömegközlekedési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása miatt
szükséges egy új Üzemeltetési Megállapodás megkötése az Önkormányzat és a BKV Zrt. között.
A korábbi Üzemeltetési Megállapodásnak megfelelően a BKV Zrt. az üzemben tartási feladatokat
(különösen úszóműrendszer utánállítása, uszadékmentesítése, karbantartása, javítása, parti és
vízilétesítmények takarítása, valamint a mederhasználati és hatósági díjak megfizetése) maradéktalanul
teljesítette és az Üzemeltetési Megállapodás megszűnését követően is, az Önkormányzat tájékoztatása
mellett a BKV Zrt. saját költségén, teljeskörűen elvégezte a Kikötő karbantartási, takarítási munkálatait,
uszadékmentesítést, kötélzet utánállítást.
A jelen előterjesztés mellékletét képező üzemeltetési megállapodás megkötésére a korábbi
Üzemeltetési Megállapodás lejáratéra és arra tekintettel kerül sor, hogy a Kikötő fenntartására,
üzemeltetésére a továbbiakban is szükség van, ezért ezen feladatok ellátásra javasolt a korábbi
Üzemeltető, vagyis a BKV Zrt. felkérése 2027. december 31 -ei időszakig tartó hatállyal. A BKV Zrt. mint
Üzemeltető a vállalja, hogy a közszolgáltatási céllal üzemeltetett BKK-BKV hajójáratok indítása során a
Kikötőt a menetrend szerinti használó hajóközlekedésbe illeszti, így biztosítva a hajóközlekedési
közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúrát.
A tervezett megállapodás szerint a BKV Zrt., mint Üzemeltető vállalja a Kikötő üzemeltetéséhez
szükséges érvényes mederhasználatról szóló bérleti megállapodás, parthasználati megállapodás,
valamint BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatóság engedélyeinek, határozatának beszerzését,
megújítását, valamint az úszóműrendszer rögzítő köteleinek utánállítását, uszadékmentesítését,
karbantartását, javítását, parti és vízilétesítmények takarítását, úszómű parti szemléjének elvégzését.
Az üzemeltetés költségeinek bizonyos fokú ellentételezése érdekében az Önkormányzat hozzájárul a
Kikötő kereskedelmi hasznosításához és hajók kikötéseihez a BKV Zrt. kizárólagos hatáskörében.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a

Budapesti

Közlekedési Zártkörűen

Működő

Részvénytársasággal a Várkert Bazár Kikötő

üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő üzemeltetési megállapodás megkötését a
Várkert Bazár Kikötő üzemeltetése tárgyában.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
határozat melléklete szerinti Üzemeltetési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022. május

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. számú melléklet: Üzemeltetési Megállapodás

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
BDV/11701-2/2022
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen üzemeltetési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító: 735649; székhely: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.; statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01; adószám: 15735643-2-41; képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),
másrészt a
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.,
cégjegyzékszám: 01-10-043037; statisztikai számjel: 12154481-4931-114-01; adószám: 12154481-4
44; csoport azonosító szám: 17781372-5-44; képviseli: Buzinkay Tamás Béla igazgató és Nemecz Gábor
Zoltán beruházási és műszaki fejlesztési főosztályvezető), mint üzemeltető (a továbbiakban:
Üzemeltető)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.
1.1

Előzmény:
A Tulajdonos mint beruházó az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program KÖZOP-5.5.009-11-2011-0027 azonosító számú „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" tárgyú
kiemelt projekt keretében a Friedrich Born rakparton 2014. évben a Duna 1646,550 fkm jobb
parti szelvényében az 1/27. számú raszterben a nagyhajók fogadására alkalmas közforgalmú
úszóműves kikötőt létesített (a továbbiakban: Beruházás) Vérkert Bazár néven (a továbbiakban:
Kikötő).

1.2.

A Kikötő üzemeltetésére a Tulajdonos a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; cégjegyzékszám:
01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; a továbbiakban: BKK Zrt.) és az Üzemeltetővel 0166/200-1/2014. szám alatt - üzemeltetési megállapodást kötött 2014. augusztus 28. napján
(a továbbiakban: Korábbi Megállapodás). A Korábbi Megállapodás szerint annak hatálya alatt a
Kikötőt a Korábbi Megállapodás megkötésekor hatályban volt közszolgálati szerződésre
tekintettel a BKK Zrt. és a BKV Zrt. hajójáratai használták.
A Korábbi Megállapodás 3.1. pontja szerint a felek a Korábbi Megállapodást a Kikötő későbbiekben meghatározandó új tulajdonos részére történő - tulajdonba adásának

időpontjáig terjedő határozott időre, de legfeljebb az akkor hatályban volt közszolgáltatási
szerződés megszűnéséig terjedő időre kötötték. Az akkor hatályos közszolgáltatási szerződés
2020. december 31. napján szűnt meg.
Felek a Korábbi Megállapodás 3.5. pontjában megállapodtak egymással abban is, hogy a Kikötő
Üzemeltető részére történő későbbi tulajdonba adása érdekében a tulajdonba adás feltételei
biztosítása tekintetében együttműködnek egymással. Felek jelen Megállapodással megerősítik
ezen szándékukat.
A Korábbi Megállapodásnak megfelelően az Üzemeltető az üzemben tartási feladatokat
(különösen úszóműrendszer után-állítása, uszadékmentesítése, karbantartása, javítása, parti és
vízilétesítmények takarítása, valamint a mederhasználati és hatósági díjak megfizetése)
maradéktalanul teljesítette. Tulajdonos elismeri, hogy a Korábbi Megállapodás megszűnését
követően, a Tulajdonos tájékoztatása mellett Üzemeltető saját költségén, teljeskörűen elvégezte
a Kikötő karbantartási, takarítási munkálatait, az uszadékmentesítést és a kötélzet utánállítást.
1.3.

Felek rögzítik, hogyjelen Megállapodás megkötésére a Korábbi Megállapodás lejáratára, a Kikötő
fenntartásának

és

üzemeltetésének

további

biztosítása,

valamint

a

hajózási,

mint

tömegközlekedési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása miatt van szükség,
ezért Tulajdonos felkéri a Kikötőt korábban is üzemeltető Üzemeltetőt a Kikötő üzemeltetési
feladatainak 2.1. pont szerinti időszakig tartó ellátására.
2.

Megállapodás tárgya:

2.1

Felek megállapodnak, hogy Tulajdonos a jelen Megállapodással a kizárólagos tulajdonét képező,
1.1. pontban meghatározott Kikötő és a jelen Megállapodás 2.4. pontjában rögzített kikötő
tartozékok és -alkotórészek üzemeltetését Üzemeltető részére átadja a jelen Megállapodás
lejáratáig, azaz 2027. december 31. napjáig. Üzemeltető vállalja a tárgyi Kikötő üzemeltetéséhez
szükséges

érvényes

megállapodás,

mederhasználatról

valamint

BFKH

Országos

szóló

bérleti

Közúti

és

megállapodás,

Hajózási

Hatóság

parthasználati
engedélyeinek,

határozatának beszerzését, megújítását, valamint az úszóműrendszer rögzítő köteleinek utánállítását, uszadékmentesítését, karbantartását, javítását, parti és vízilétesítmények takarítását,
úszómű parti szemléjének elvégzését.
2.2.

A kikötő üzemeltetési feladatainak ellátása mellett az Üzemeltető vállalja, hogy a közszolgáltatási
céllal

üzemeltetett

BKK-BKV

hajójáratokat

a

kikötőt

menetrend

szerinti

használó

hajóközlekedésbe illeszti.
2.3.

Hasznosítás joga: Az üzemeltetés költségeinek bizonyos fokú ellentételezése érdekében a Kikötő
kereskedelmi

hasznosítása a

hajók kikötéseire jelen

Megállapodás lejáratáig kizárólag

Üzemeltető hatásköre, úgy, mint az ebből adódó bevételek, díjak beszedése, és az
értékesítés/kikötési igények/megrendelések kezelése is az ő hatásköre. Ezen Üzemeltető általi
kizárólagos hasznosításhoz Tulajdonos jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul, és
vállalja, hogy a hozzá közvetlenül érkező megkereséseket (kikötés; egyéb, harmadik személy
részéről a hasznosítás körében érkezett igény) haladéktalanul továbbítja az Üzemeltető részére.

2.4.

Az üzemeltetési feladatok többek között: a Kikötő üzemben tartásához szükséges határozat
beszerzése és az úszómű üzemképességének biztosítása a BFKH Országos Közúti és Hajózási
Hatóság hivatalától, parthasználati megállapodás megkötése a Fővárosi Önkormányzattal, és
mederhasználati bérleti szerződés beszerzése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól. Az
úszómű üzemképességének biztosítására Üzemeltető elvégzi az időközi üzemképességi
szemléket és a hozzátartozó felkészítéseket, elvégzi az úszómű következő partra vont
állapotéban történő szemléjét (2024-ben) és a hozzá kapcsolódó felkészítést. Üzemeltető
továbbá karbantartja a Kikötőt, (festés, javítás állagmegóvás) uszadékmentesítést és kötélzet
utánállítást és takarítást végez. A Kikötő parti berendezésein, úgy, mint utasváró, kerékpártároló,
növény dézsák, parti bakok tisztán tartásáról és karbantartásáról gondoskodik, elvégzi a Kikötő
szemetes edényeinek rendszeres ürítését.

2.5.

A tárgyi úszóműves Kikötő (a Duna 1646,550 fkm jobb parti szelvényében az 1/27. számú
raszterben) tartozékai és alkotórészei, melyek Üzemeltető üzemeltetésébe kerülnek az alábbiak:
•

tartozékok: vízi létesítmények 1 db úszómű (lajstromszám: U-10967), 1 db 22 m hosszú 2 m
széles bejáróhíd, 2 db illesztett támrúd, 2 db függesztett parti támrúd tartó, 1 db hídfészek,
telepített, acélsodrony kötélzet, valamint

•

alkotórészek: parti létesítmények, úgymint kikötőbakok, utasváró pavilon, kerékpártárolók,
növénydézsák, térvilágítás, térfigyelő kamera, térburkolat, korlátok.

2.6.

A Tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy nincs olyan harmadik személy, amely vagy aki a
jelen Megállapodás tárgyát képező Kikötő, Kikötő-tartozékok és -alkotórészek vonatkozásában
bármilyen használati jogcímmel vagy egyéb joggal rendelkezne, mely a jelen Megállapodás
szerinti üzemeltetést akadályozná, korlátozná vagy kizárná. Továbbá kijelenti és szavatol a Kikötő,
a Kikötő-tartozékok és -alkotórészek per-, teher- és igénymentességéért, valamint azért, hogy
azok használatának és hasznosításának üzemeltetésének nincs akadálya.
A Tulajdonos a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a jelen
Megállapodás szerinti Kikötő, valamint Kikötő-tartozékok és -alkotórészek üzemeltetésre
átadásának és hasznosításának - különösen a Beruházáshoz kapcsolódó (támogatási)
szerződés(ek) rendelkezéseire tekintettel - akadálya nincs.

2.7.

Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető a Kikötő, valamint Kikötő-tartozékok és alkotórészek üzemeltetéséta Korábbi Megállapodás hatálya alatt tapasztaltak szerinti megfelelő
tapasztalattal, az üzemeltetéshez és a Kikötőben történő munkavégzéshez szükséges én/ényes
hatósági engedélyekkel, és szaktudással (pl. hajózási engedély, hajóvezetői és matróz
képesítések, illetve képesített hegesztők, egyéb szervíztechnikusi képesítések) végzi el.
Jelen Megállapodás Felek általi aláírásával Tulajdonos kifejezetten hozzájárul, hogy a Kikötő
üzemeltetéséhez

szükséges

raszter

(I/27)

part-

és

meder

használatát

biztosító

megállapodásokat Üzemeltető saját nevében ismételten megújíthassa, és eljárhat a BFKH
Országos Közúti és Hajózási Hatóságnál, mint a Kikötő üzembentartója. Üzemeltető vállalja a
szükséges szerződések megújítását. Tulajdonos kifejezetten hozzájárul, hogy BKV Zrt.
megköthesse a Kikötő üzemeltetéséhez szükséges szerződéseket, beszerezze a szükséges

engedélyeket, továbbá minden meghatalmazást, illetve tulajdonosi engedélyt meg- és átad
ehhez az Üzemeltető részére az Üzemeltető által kért határidőben.
2.8.

Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos és Üzemeltető a Kikötő későbbi átalakításában,
bővítésében és a Kikötőt alkotó raszter melletti parti területeken úszóműves személyhajó kikötő
létesítésben együttműködnek.

2.9.

Felek kijelentik, hogy a Kikötővel kapcsolatos esetleges balesetek és dologi károk esetében
vizsgálandó, hogy a baleset és az Üzemeltető által üzemeltetésre átvett eszköz meghibásodása
és/vagy sérülése az Üzemeltetőnek felróható ok miatt következett be és amennyiben neki
felróható okból következett be, a felelősség az Üzemeltetőt terheli.

3.

Titok- és adatvédelem, adatnyilvánosság:

3.1

A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi üzleti titoknak minősülő tény, tájékoztatás,
egyéb adat, azokból készült összeállítás, valamint védett ismeret (know-how) tekintetében az
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseinek
megfelelően, valamint arra figyelemmel járnak el, hogy Felek helyi önkormányzati közfeladatot
ellátó

szervként

ebben

a

körben

is

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.
3.2.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a
értelmében a Felek kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat-törvényen
alapuló korlátozás hiányában - bárki jogosult megismerni.

3.3.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből
nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés,
illetve

az

európai

uniós támogatás felhasználásával,

költségvetést

érintő juttatással,

kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
3.4.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a
védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

3.5.

Az Üttv. 1. § alapján a Fél köteles gondoskodni arról, hogy a másik Fél rendelkezésére álljanak az
Info tv. alapján a fentiekből eredő kötelezettségei jogszerű teljesítéséhez szükséges információk.

3.6.

Felek az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének
(a továbbiakban: Rendelet) értelmében a jelen Megállapodás megkötésében és teljesítésében
részt vevő személyek személyes adatai tekintetében megvalósuló adatkezelésről a következők
szerint rendelkeznek.

3.7.

Tulajdonos

kijelenti,

hogy

az

Üzemeltető

honlapján

(https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelesrol_egyeb_szerzodesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint a Felek
adatkezelésére vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglaltakat az annak megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal
kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
3.8.

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az Tulajdonos általi személyes adatkezelésére
vonatkozó, az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott, az előző pontban kifejtettek szerinti
információk ismertetése tekintetében az ott meghatározottak szerint jár el.

3.9.

Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: Érintett),
a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez kérelemmel fordul,
annak teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányában az a Fél köteles eljárni,
akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a Rendelet III.
fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója, vagy akinek érdek-és
tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a másik Félnek intézkedés céljából
haladéktalanul továbbítja.
A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott
határidőben történő megválaszolásénak biztosításában, az ehhez a szükséges információk
rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.

3.10

Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló
egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a Felet,
aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az Érintett,
illetve harmadik személy (pl.: bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az
esetben, amennyiben az Érintett az adatkezelésre tekintettel nem a jogellenesen eljáró, hanem
a másik Féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl.: kártérítés), vagy harmadik személy a
másik Fél számára ír elő kötelezést (pl.: bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnek a
személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit - haladéktalanul és teljeskörűen megtéríteni köteles.

3.11. A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket e
tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

3.12. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a Tulajdonost a Rendelet 4. cikk 8. pontja szerinti
adatfeldolgozóként nem veszi igénybe.
3.13. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében foglaltak alapján,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásénak átláthatóságáról szóló
16/2021.

(VI.14.)

önkormányzati

www.kozadat.budavar.hu

linken

rendeletében

közzéteszi

az

foglaltak

alapján

Önkormányzat által

a

Tulajdonos

kötött

a

polgári jogi

szerződéseket.
3.14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (1a) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nyvt.) 3. § (1)
bekezdése alapján az Üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül az Nyvt.
3. § (1) bekezdés szerint. Az Üzemeltető - ha az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény
másképpen nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Tulajdonos gazdasági
tevékenységével kapcsolatos üzleti titkot, valamint ezen felül minden olyan adatot, tényt illetően,
amelyről a jelen Megállapodás szerinti feladat teljesítése során szerzett tudomást.
4.

Értesítések:

4.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás által megkívánt minden írásbeli
értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott,
tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 5.
(ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés
azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem
vette át, vagy az átvételt megtagadta.

4.2.

A

Felek

rögzítik,

hogy

kölcsönös

együttműködésükkel

összefüggő

bármely

lényeges

információról haladéktalanul írásban (levélben, illetve e-mailben), visszaigazolható módon
(postai úton történő kézbesítés esetében feladó vevénnyel és tértivevénnyel; személyes
kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását
és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
4.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás kapcsolattartóit a 2. számú
mellékletben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók változásáról írásban
értesítik egymást, mely nem minősül a Megállapodás módosításának.

5.

Viták rendezése:

5.1

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján felmerülő vitákat elsődlegesen
egyeztetés útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai
szerint járnak el.

6.

A Megállapodás hatálya:

6.1.

Jelen Megállapodás a Felek általi aláírása napján lép hatályba és azt a Felek 2027. december 31.
napjáig terjedő határozott időre kötik. Jelen Megállapodás lejáratát követően automatikusan 5
évvel meghosszabbodik, amennyiben a Felek bármelyike eltérő tartalmú írásos nyilatkozatot
nem tesz a lejáratot megelőző 30. napig.

6.2.

Felek a jelen Megállapodást jogosultak 90 napos felmondási idővel rendes felmondás útján
megszüntetni.

6.3.

A jelen Megállapodást bármelyik Fél jogosult írásban azonnali hatályú felmondással felmondani
akkor, ha a másik Fél a jelen Megállapodás valamely lényeges feltételét súlyosan és/vagy
ismételten megszegi.

6.4.

Amennyiben Tulajdonos jelen Megállapodást a 6.1. pont szerinti 5 éves határozott idő lejárata
előtt, illetve a mindenkori parti szemlét követő 3 éven belül rendes felmondással felmondja, vagy
a Megállapodás súlyos és/vagy ismételt megszegésével olyan helyzetet teremt, hogy annak
jogkövetkezményéből adódóan a Megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, akkor Tulajdonos
köteles a Megállapodás 6.1. pontja szerinti megszűnéséig időarányosan megfizetni Üzemeltető
részére azokat az igazolt költségeket, amelyeket BKV Zrt. a Kikötő üzemeltethetősége érdekében
a Megállapodás megszűnéséig már megfizetett vagy meg kell fizessen az illetékes hatóságoknak,
így többek közt a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, illetve a Fővárosi Önkormányzat
részére (pl. part- és mederhasználati díjak, illetve az úszómű hatósági parti szemléjének céljából
felmerült hatósági- és felújítási költségek).

6.5.

Amennyiben az Üzemeltető súlyos és/vagy ismételt megszegésével olyan helyzetet teremt, hogy
a Megállapodás felmondására ennek következtében kerül sor a Tulajdonos által, úgy a 6.4. pont
szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.

7.

Egyéb rendelkezések:

7.1.

Felek a Kikötő, valamint tartozékainak és alkotórészeinek átadásáról szemle keretében átadás
átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a Felek általi aláírás után jelen Megállapodás
elválaszthatatlan

mellékletét

képezi.

A jegyzőkönyv aláírására

a

2.

sz.

mellékletben

m egh a tá rozott ka peso I a tta rtó k j ogos u Ita k.
7.2.

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, úgy ez a tény a Megállapodás
egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül
a Felek a Megállapodást nem kötötték volna meg. Ebben az esetben a Felek kötelesek az
érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel
az érvénytelen

rendelkezés szellemének, gazdasági

célkitűzésének és tartalmának. A

Megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
7.3.

Jelen Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi, lényeges feltételét. A
Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás
(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt

tettek vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti
teljességi záradéknak minősül.
7.4.

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók

7.5.

A jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.

számú melléklet:

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

2.

számú melléklet:

Kapcsolattartók

3.

számú melléklet:

Átláthatósági nyilatkozat

4.

számú melléklet:

Adatvédelmi nyilatkozat

5.

számú melléklet:

Titoktartási nyilatkozat

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás, közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írták alá, melyből 2 (kettő) példány a
Tulajdonost, 2 (kettő) példány pedig az Üzemeltetőt illeti meg.
Budapest, 2022................. napja

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

Váradiné Naszályi Márta

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Tulajdonos
Jogi szignalizáció:
dr. Németh Mónika
jegyző
Budapest, 2022.

napja

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Gazdasági Iroda
Költségvetési Csoport vezetője
Budapest, 2022.

napja

Üzemeltető

2. számú melléklet

Kapcsolattartók

Kapcsolattartók
1.1.

Üzemeltető részéről a jelen Megállapodás vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt
személy:
Név: Oravecz Gábor
Cím: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Tel.: +36 20 9553-782
E-mail: oraveczg@bkv.hu

1.2.

A Tulajdonos részéről a jelen Megállapodás vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt
személy:
Név: Holló Marianna
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 1 458-3071
E-maii: hollo_m@budavar.hu

3. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (la) 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. tömény 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

4. számú 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: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés 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: hivatal(5)budavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni Viola, e-mail: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, telefonszám, email cím
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.

A tájékoztatás kéréshez való jog

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

A helyesbítéshez valójog

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

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem(5ibudavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022
cégszerű aláírás

5. számú melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott Budapest Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest,
Akácfa
u.
15.,
adószám:
12154481-4-44,
cégjegyzékszám:
01-10-043037
képviseli:.....................................), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával
kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Tulajdonos időkorlátozás nélkül 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 a Tulajdonos tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső szellemi alkotás, ötletek,
valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Tulajdonosnak nyújtott szolgáltatás
kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Tulajdonos gazdálkodásra
vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat
és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Tulajdonos üzleti titoknak minősít, vagy jogosan
annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a megállapodásban / 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 a Tulajdonossal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Tulajdonossal 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
a Tulajdonos 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.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

BUDAVÁR!
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő együttműködési
keretszerződés megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Szincsák István
irodavezető

1. Előterjesztés* 1

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. §
(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az
általa önként vállalt feladat- és hatásköröket Az Mötv. 23. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
a fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan gyakorolják a települési
önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi
önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátják az (1) bekezdésbe nem tartozó

településfejlesztési, valamint településrendezési és településüzemeltetési feladatokat. Az Mötv. 23. §
(5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás,
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

Az ENSZ 1991.-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek középpontjában áll, hogy a
tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását kell ösztönözniük, amely az
egész élet során biztosítja az idősek számára a függetlenséget, a társadalmi részvételt, a gondoskodást,
az önmegvalósítást és a méltóságot. Fontos az idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti
szolidaritás, a társadalmi részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása. Erősíteni kell a nemzedékek
közötti szolidaritást, a helyi közösségek együttműködését. Cél a generációk közötti együttműködés
szorosabbá tétele, különböző közösségfejlesztő programok megvalósítása. Fontos feladat az idősebb
korosztály fizikai, mentális és lelki jólétének megőrzése, javítása.

A lakosságszám adatai alapján az I. kerületben 7581 fő a 61 év felettiek száma. A demográfiai mutatók
alapján a jövőben egyre fokozottabb igény mutatkozik az idősek aktivitásának és egészségének
megőrzésére, szükség esetén a róluk való gondoskodás biztosítására. Ennek keretén belül az
önkormányzatunk szeretne minél szélesebb körű szabadidős programokat biztosítani az idősek
számára, így többek között szeretnénk megteremteni az idős lakosság sportolási lehetőségeit. Ennek
érdekében első lépésként az I. kerületi 65. életévüket betöltött nyugdíjasok részére a Budapest
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: BGYH) kezelésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
kedvezményes igénybe vételét tenné lehetővé önkormányzatunk. A Szt. Lukács Gyógyfürdő és
Uszodában jelenleg érvényes hétköznapra szóló nyugdíjas szekrényes napi belépőjegy ára bruttó
2 600 Ft.

A

BGYH

ajánlata

alapján

nyugdíjas

igazolvánnyal

és

la keim kártyával

igazolt

jogosultak,

kedvezményezettek a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodában minden csütörtöki napon a fürdő
pénztáraiban a bruttó 2 600 Ft belépőjegyet 1 000 Ft értékében vásárolhatják, válthatják meg. A
jegyárból fennmaradó 1 600 Ft összeget az önkormányzatunk térítené mega BGYH részére havonkénti
elszámolás keretében. A BGYH a tárgyhót követő 2. napig elküldené az önkormányzatunk számára a
kedvezményes jegyek tárgyhavi forgalmáról vezetett nyilvántartást heti bontásban. Amennyiben az
önkormányzat részéről elfogadásra kerül az elszámolás, megtörténne a teljesítés igazolás. Az igazolás
kiállítását követően az önkormányzatunk 8 napon belül fizetné meg a BGYH-nak a különbözeti
összeget. A kedvezményre jogosultak a fürdőnek a belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatásait
használhatják (beltéri gyógymedencék, kültéri élménymedence, úszómedencék, szaunák).

A Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda használatán kívül a BGYH által működtetett, üzemeltetett I.
kerületben lévő Rudas Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételével kapcsolatosan is folynak
tárgyalások, egyeztetések.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a kedvezmény
biztosítása forrásigénnyel jár, a 2 300 000 Ft, azaz kettőmillió-háromszázezer forint összeg a Budapest
1.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének a

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
általános tartalék terhére kerülne biztosításra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékletét képező Együttműködési keretszerződés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

2. Döntési

javaslat*

1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő Együttműködési
keretszerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65. életévét betöltött nyugdíjasok részére a
Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételét biztosítja.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti
kedvezményes igénybevétel érdekében 2 300 000 Ft, azaz kettőmillió-háromszázezer forint
összeget a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet általános tartalék terhére biztosítja.

3.) Budapest I.

Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti

kedvezményes igénybevétel biztosítása érdekében együttműködési keretszerződést köt a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. június 01
napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra.

4.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező együttműködési keretszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

Határidő: 2022. május 20.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2022. május.....

3 AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

melléklet: Együttműködési keretszerződés

melléklet

Nyilvántartási szám: BDV/

-

/2022.

Együttműködési keretszerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1034 Budapest,

Szőlő utca 38.; adószám: 12165814-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043152, képviseli: Borosné Szűts
Ildikó vezérigazgató, a továbbiakban:

BGyH),

másrészről

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,

törzskönyvi azonosító: 735649, adószám: 15735643-2-41, képviseli: Váradiné Naszályi Márta
polgármester, a továbbiakban:

(a továbbiakban együtt:

Önkormányzat),

Felek) között az alulírott helyen

és időben az alábbi feltételek mellett:

I. Preambulum

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az idősek
aktivitásának és egészségének megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodás biztosítását. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontja
alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

II. Az együttműködés célja

Jelen együttműködés célja az I. kerületi 65. év feletti lakosság életkörülményeinek és egészségi
állapotának javítása a II. kerületben lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda által kínált szolgáltatások
igénybevételével, az Önkormányzat és az BGyH között fennálló együttműködés erősítése, kiszélesítése
a preambulumban foglaltak szem előtt tartásával.

III. Az együttműködés tárgya

1. ) A BGyH biztosítja a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankéi Leó út 25-29., a
továbbiakban: Uszoda) kedvezményes használatát bruttó 1.000,- Ft, azaz ezer forint összegű belépődíj
megfizetése ellenében, minden héten, a csütörtöki napon az I. kerületi 65. év feletti nyugdíjas lakosok
(a továbbiakban: Igényjogosultak) részére az Uszoda mindenkori nyitvatartási idejében. Az Uszoda
műszaki okból, továbbá állami, önkormányzati vagy hatósági döntés vagy bármilyen vis maior helyzet
folytán történő zárva tartása esetén - amely okból kifolyólag az Uszoda használata nem lehetséges - a
Felek egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

2. ) Az Uszoda kedvezményes használata az uszoda pénztárában a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi
lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya) egyidejű
bemutatásával, valamint a BGyH által rendszeresített beléptetési nyilvántartólap aláírása mellett
történhet.

3. ) Jelen keretszerződés az Igényjogosultak részére a 111.1. pontban foglaltakon túl további
kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

4. ) A Felek a jelen szerződés alapján történt belépések számával kötelesek havonta utólag egymással
elszámolni. A BGyH a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kimutatást készít a nyugdíjas igazolvány
és az I. kerületi lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatásával történt belépések számáról heti
bontásban, amelyet elektronikus úton megküld az Önkormányzat jelen szerződésben megadott
kapcsolattartója részére. Az Önkormányzat a kimutatással kapcsolatos észrevételeit 5 munkanapon
belül jelezheti a

BGyH jelen szerződésben megadott kapcsolattartója felé. Amennyiben az

Önkormányzat a kimutatás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy az abban foglaltakat elfogadja. Amennyiben a Felek részéről a BGyH által készített
kimutatás elfogadásra került, az Önkormányzat 5 munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki és
megküldi a BGyH részére. Az Önkormányzat részéről a teljesítés igazolására a Polgármesteri
Kabinetvezető jogosult.

5. ) A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az igénybevett szolgáltatás alapján személyenként
bruttó

1 600 Ft, azaz egyezerhatszáz forint összegű díjat fizet a

BGyH

részére, melyet a

teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül, a számlán szereplő
bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.
6. ) Az Önkormányzat késedelmes teljesítés esetén köteles a BGyH részére a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti késedelmi
kamatot fizetni.

7. ) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BGyH egyéb rendezvények biztosítása miatt amennyiben az más módon nem megoldható - az Uszoda használatát időszakosan, részlegesen
korlátozhatja.

IV. Vegyes rendelkezések

8. ) A Felek az együttműködési keretszerződést 2022. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig tartó
határozott 1 év időre kötik.

9. ) Bármelyik Fél jogosult a jelen szerződést 30 napos felmondási idő biztosításával, indokolás nélkül
írásban a másik fél jelen szerződésben rögzített székhelyére címzett levélben felmondani. A Felek a
szerződés megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni
kötelesek.

10. ) A BGyH a szerződést - jelen keretszerződésben meghatározottakon túlmenően - azonnali hatályú
írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti, amennyiben:

a) az Önkormányzat az 5. pontban meghatározott díjat nem fizeti meg és ezen kötelezettségét a
BGyH erre irányuló felszólításában megjelölt határidőre sem teljesíti.
b) Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda bármely okból telephelyként megszűnik.

Az azonnali hatályú felmondás esetén a Felek kötelesek egymással a felmondást követő 8 naptári
napon belül elszámolni.

11 ,)Jelen szerződésben foglaltak végrehajtására a Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

BGyH részéről:

Czinege Szilvia értékesítési és marketing igazgató
e-mail: czinege.szilvia@budapestspas.hu

Önkormányzat részéről:

Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens
e-mail: krupla.agnes@budavar.hu

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a szerződésből fakadó kötelezettségek
gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a
szerződéskötés jogalapján adták meg. A szerződés teljesítése során a Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a
tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a szerződés teljesüléséhez szükséges, a
teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul
veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek
vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges
adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél
tudomására hozzák.

12. ) A BGyFi köteles biztosítani, hogy a kedvezményt igénybe vevők az BGyH által kezelt személyes
adatokról szóló adatvédelmi tájékoztatót megismerjék.

13. ) A BGyH a szerződés teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve
felhasználására jelen megállapodás célját és időtartamát meghaladóan nem jogosult.

14. ) A BGyH köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai és a feladat teljesítéséhez igénybevett
közreműködők nem használhatják fel a megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra.
A BGyH a szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a szerződés céljának
megfelelő, továbbá a jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges módon, mértékben
és ideig kezelheti.

15. ) A Felek esetlegesen tudomásukra jutott személyes adatok tekintetében kötelesek a GDPR és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezései szerint eljárni.

16. )Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm
rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17. ) A BGyH nyilatkozik az Áht. 41 § (6) bekezdése, valamint az Ávr 50. § (1 a) bekezdésében foglaltakra
tekintettel, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén az Önkormányzatot
haladéktalanul tájékoztatni köteles.

18. ) A Felek a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban
felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.

19. ) A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba. Amennyiben a szerződés aláírására
nem egy időben és helyen kerül sor, a hatálybalépés időpontja az utolsó aláírás napja.

20. ) A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás
után 3 példány a BGyH-t, 3 példány az Önkormányzatot illeti.

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

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

Váradiné Naszályi Márta

Borosné Szűts Ildikó

Budapest Főváros I. kerületi Budavári

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Önkormányzat

vezérigazgató

polgármester
Jogi szignalizáció:

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

Gazdasági Irodavezető
Kelt: Budapest, 2022

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Szincsák István
irodavezető

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Váradiné NaszályiJVIárt
polgármester

%
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Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások magasabb színvonalú biztosítása, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvényben meghatározott szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében különböző védőoltások biztosításáról döntött.

iv zx ö

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

A,

Az I. kerületben élő felnőtt korú lakosság és a gyermekek egészségügyi prevenciójának, valamint az
egészségmegőrzési programnak a bővítése céljából az önkormányzat különböző oltóanyagok
biztosításával természetbeni támogatást nyújt. A Rendelet elmúlt évben történt módosítása során a
korábbi évekhez képest bővült az önkormányzat által biztosított védőoltások köre. Az önkormányzat
támogatást nyújt a rotavírus-fertőzés okozta védőoltás és a pneumococcus fertőzés elleni védőoltás
mellett a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltásra, valamint a meningococcus
agyhártyagyulladás elleni védőoltásra.

A védőoltások beszerzését és azok háziorvosi rendelőkbe történő eljuttatását 2022. évben is a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: PHARMAROAD Kft.) biztosítaná. Az oltások rendelkezésre állása érdekében szükséges
2022. évre is szerződés, együttműködési megállapodás megkötése, valamint az egészségügyi
szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötése. A szerződés megkötéséhez az
önkormányzat megkeresése alapján a védőoltásokat forgalmazó és szállító PHARMAROAD Kft. az
alábbi árajánlatot adta oltástípusonként:

1.

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás: az oltás ára bruttó 9 483,6 Ft/db, az oltássorozat tervezett
rendelési darabszáma 2022. évben 300 db, így mindösszesen bruttó 2 845 500 Ft a védőoltás
beszerzési ára.

2.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (1 -18 év között): a védőoltás éra bruttó 6 339, 91 Ft/db, az
oltás tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 100 db, így összesen bruttó 633 991 Ft a
védőoltás beszerzési ára.

3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: a védőoltás ára bruttó 26 402, 25, Ft/db,
az oltás tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 50 db, így mindösszesen bruttó
1 320 113 Ft a védőoltás beszerzési ára.

4

Kullancs encephalitis elleni vakcina (18 év felett): a védőoltás ára bruttó 7 203, 88 Ft/db, az oltás
tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 100 db, így mindösszesen bruttó 720 388 Ft a
védőoltás beszerzési ára.

5.

Pneumococcus fertőzés elleni védőoltás (80 év felettiek részére): a védőoltás ára bruttó
9 044,17 Ft/db, az oltás tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 50 db, így mindösszesen
bruttó 452 208, 5 Ft a védőoltás beszerzési ára.

A tervezett rendelési darabszém minden oltóanyag esetében a megrendelhető maximális mennyiség,
a megrendelés szakaszosan, a felmerülő igények alapján történik, szükség esetén új beszerzés
lefolytatását és új szerződés megkötését követően. A beszerzési szabályzat megállapításáról szóló
polgármesteri és jegyzői együttes utasítás IV.4.3. pontja szerint a nettó 1 500 001 Ft és a mindenkori
nemzeti értékhatár szintjéig eső beszerzések igénybevétele esetén a beszerzési eljárás legalább 3
árajánlat bekérésével történhet, kivéve, ha Magyarországon a célra csak egy alkalmas ajánlattevő
létezik. A rota-vírus elleni oltóanyag beszerzési értéke a fenti összeget meghaladja, azonban, mivel a
védettséget

a

három alkalommal

történő

oltás

együttesen

biztosítja, a folyamatban

lévő

oitássorozatokra tekintettel a rota-vírus elleni oltóanyagot attól a szolgáltatótól szükséges megrendelni,
amelytől az önkormányzat 2021. évben megrendelte.

A fentiekben foglaltak alapján a képviselő-testület döntött arról, hogy a védőoltások 2022. évben
történő biztosítása érdekében adásvételi szerződést és egyben együttműködési megállapodást köt a
PHARMAROAD Kft.-vel, valamint jóváhagyta az oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződést és együttműködési megállapodást és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Az önkormányzat részéről aláírt szerződés megküldésre került a PHARMAROAD Kft. részére annak
aláírása céljából. Ezt követően a PHARMAROAD Kft. a szerződéssel kapcsolatosan jelzéssel élt és a
szerződés a részükről nem került aláírásra. A szerződésben a

Rotateq vakcina esetében

a

szerződésbe bekerült a „legfeljebb" szó a 300 darabos mennyiség elé, így a PHARMAROAD Kft. jelezte,
hogy ezt a mennyiséget a korábban általuk megadott áron nem tudják biztosítani az önkormányzat
részére. Ennek az az oka, hogy a PHARMAROAD Kft-nek a beszállítóval sávos megállapodása van, így a
bruttó 9 483,6 Ft/db, nettó 9 032.- Ft/db eladási árat kizárólag minimum 300 db Rotateq vakcina
megvásárlása esetén tudják biztosítani és vállalni. A 90 db és 300 db ampulla közötti mennyiség
megvásárlása esetén az eladási ár bruttó 10 188,15 Ft/db, nettó 9 703- Ft/db-ra módosul. Az oltóanyag
zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált az oltási szerződés módosítása, a Rotateq vakcina
esetében korábban elfogadott vételár helyett a magasabb vételár elfogadása.

A döntésnek van költségvetési vonzata. A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a
beszerzéshez szükséges forrást a

Budapest

I.

kerület Budavári

Önkormányzat

2022.

évi

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása révén biztosítja, melyre tekintettel a 2022.
évi költségvetést ezen kiadás betervezésével kell elfogadni, amely meg is történt. A forrás Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311 szakmai
anyagok beszerzése soron szerepel, betervezésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati
javaslat és annak mellékletét képező adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
módosításának megtárgyalásra és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022.

(....) önkormányzati határozata

a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosításáról.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat és a PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató

Korlátolt

Felelősségű Társaság között

létrejött oltóanyagok beszerzésére

vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítását a határozat
mellékletében foglaltak szerint.

2.)

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

polgármestert a jelen határozat 1.) pontja szerinti jelen határozat mellékletét képező adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az oltóanyagok, vakcinák beszerzéséhez
szükséges forrást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311. szakmai anyagok beszerzése
soron szereplő, betervezett összegből biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata

Budapest, 2022. május

3.

Mellékiet(ek)

melléklet: adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosításának tervezete

melléklet

Oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
módosítása

(a továbbiakban:

Megállapodás), amely létrejött egyrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Adószám:

15735643-2-41

Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
a továbbiakban:

Önkormányzat

valamint a

PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:

1106 Budapest, Kábái utca 1.

Képviseli:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám:

01-09-883967

Adószám:

13999034-2-42

a továbbiakban:

Pharmaroad

(a továbbiakban együtt

Felek) között az alulírott napon

és helyen, az alábbi feltételekkel.

1.) Előzmények

Pharmaroad és az Önkormányzat között adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jött
létre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 6/2015. (11.27.) önkormányzati
rendelet 26. §-ában foglalt oltások esetében történő vakcinákkal védő oltássorozat, védőoltások
biztosításához oltási támogatás nyújtása céljából. A Pharmaroad a létrejött adásvételi szerződés és
együttműködési megállapodás 3. számú mellékletben körülírt vakcinák Önkormányzat részére történő
értékesítését és szállítását vállalta. Az Önkormányzat az intézményei javára megrendelte a
Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak szükséges vakcinákat az adásvételi szerződésben és
együttműködési megállapodásban foglalt vételáron.

2.) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul
azzal, hogy a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás módosításban foglalt Rotateq oltás elszámolási árát, vételárát visszamenőleges hatállyal
alkalmazzák.

„3.1.

Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat az Intézmények javára a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával megrendeli
a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak szükséges vakcinákat az alábbi vételáron

Megnevezés

Mennyiség Nettó ár Ft/db Bruttó ár Ft/db

Kullancs encephalitis elleni vakcina
FSME-immun feln szuszp inj ET 0,5ml 1 x

legfeljebb
100

6 860,84

7 203,88

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml 1 x

legfeljebb
100

6 038,01

6 339,91

legfeljebb
50

25 145,00

26 402,25

legfeljebb
300

9 703,00

10 188,15

8 613,50

9 044,17

Meningococcus B
Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml 1x

Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

Pneumococcus
legfeljebb
Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1x

50

• A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja. A szállítás szakaszosan, a felmerülő igények
alapján leadott eseti megrendelések alapján, azonban

legfeljebb a fenti táblázatban

megjelölt mennyiség erejéig történik.

Az egyszerre leszállítandó minimális mennyiség: 25 db. Az eseti megrendeléseket a jelen
Szerződés 1. mellékletében megjelölt Intézmények jogosultak leadni az Önkormányzattal
kötött külön megállapodás alapján. A beszerzett termékek disztribúciója az Önkormányzat
és az Intézmény megállapodásénak tárgyát képezi.

A Pharmaroad kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem garantálja a
táblázatban rögzített maximális mennyiség megrendelését.
Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek a
vakcinák és azok alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja, hogy
megbízott szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról, hogy az
oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra,
illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az
Önkormányzat felel.
Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére (pl.:
folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő kompetenciával
rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak szerint:

Név:

Dr. Szarka Zsuzsanna

Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 375 7539
E-mail cím: szarkazsuzsannadr@gmail.com

Név:

Dr. Stenger Annamária

Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1375 7173
E-mail cím: stengerannamaria@gmail.com

Név:

Dr. Szalóczi Beáta

Szállítási cím: 1012 Bp., Markovits Iván u. 2-4.
Telefonszám: +36 1 770 1067
E-mail cím: vizivarosigyermeki@gmail.com

Név:

Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó

Szállítási cím: 1013 Bp., Attila út 63.
Telefonszám: +36 1 213 7334
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

Név:

Dr. Antal Dániel Gábor

Szállítási cím: 1015 Bp., Csalogány u. 22-24
Telefonszám: +36 1 201 5415
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen Megállapodásnak való
megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával Igazolja (teljesítési Igazolás),
mely a számla alapját képezi. Az Önkormányzat részéről a teljesítést Szincsák István igazolja.

Fizetési feltételek

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása esetén, az
Önkormányzat számára a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és
tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla alapján,

kiállításától

az Önkormányzat általi teljesítésigazolás

számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított vakcinák

ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett számlaszámra. Önkormányzat
vállalja, hogy a teljesítésigazolást a kiszállítástól számított legkésőbb 5. munkanapig
megküldi a Pharmaroad részére. A kiállított számlát az Önkormányzat

a beérkezést

követően ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt
kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új számlát
kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az Önkormányzat nem esik késedelembe.
Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a fizetési határidő a
megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.
Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
mértékben.
A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek beszerzésének jogi vagy
tényleges akadálya nincs, az Intézmények, mint egészségügyi szolgáltatók az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a Pharmaroad-tól
gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszereket az Önkormányzattal kötött külön
megállapodás alapján az Intézmények mint egészségügyi szolgáltatók rendelik meg eseti
megrendelések leadása révén, a beszerzést azonban az Önkormányzat a korábban
hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró jogszabályhely alapján finanszírozza és
szervezi meg, illetve jár el a megrendelő az Intézmények, mint egészségügyi szolgáltatók

nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi magát, hogy a jogszerűen kiállított
számlában rögzített ellenértéket megfizeti a Pharmaroad részére, mint költségviselésre
kötelezett személy. Önkormányzat kijelenti, hogy a Pharmaroad által kiállított számla
ellenértéke esedékességkor rendelkezésre fog állni, illetve, hogy a gyógyszerbeszerzés jelen
Megállapodás alapján történő finanszírozásának nincs akadálya. A jelen pontban foglalt
szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy valótlanná válása esetén az azzal a Pharmaroadnak okozott bármely, közvetett vagy közvetlen, egyenes vagy következményi károkért az
Önkormányzat teljes felelősséggel tartozik.
• Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés rendezéséig jogosult
visszatartani.
•

Önkormányzat tudomással bír arról, hogy Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tön/ény
(„Eütv.") 244/B § (3) bekezdése 2021.07.29. napi hatállyal módosult, melynek következtében
Pharmaroad az Intézmények részére kiszállításra kerülő oltóanyagokat a Pharmaroad a
HUMVO rendszerben nem deaktiválhatja."

3. ) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jelen adásvételi szerződés és
együttműködési megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

4. ) A jelen adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítás a Felek általi aláírása
napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

A jelen adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítást a Felek elolvasás és közös
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Az adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3
példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Pharmaroad képviselője:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviselője:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Váradiné Naszályi Márta polgármester

2022.

2022

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

Jegyzői szígnalizáció

Budapest, 2022.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Sportcardiodent Kft-vel a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:
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1. Előterjesztés* 1

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. §
(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az
általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Mötv. 23. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
a fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan gyakorolják a települési
önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi
önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátják az (1) bekezdésbe nem tartozó
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Az előterjesztés készítéséért
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településfejlesztési, valamint településrendezési és településüzemeltetési feladatokat. Az Mötv. 23. §
(5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás,
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

Az egészségügyi alapellátást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban:
Öotv.) alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok biztosítják, amely a Budapest
I. kerület területén 15 felnőtt háziorvosi, 5 gyermek háziorvosi, továbbá 5 felnőtt fogorvosi, valamint 2
gyermek és ifjúsági fogorvosi praxist jelent. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről szóló 3/2019.(111.1.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a és a 4. §-a értelmében az egészségügyi területi ellátási
kötelezettsége alapján a képviselő-testület Budapest I. kerület közigazgatási területén a fogorvosi
körzeteket a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A 4. számú felnőtt fogorvosi körzetben az alapellátási kötelezettségbe tartozó szolgáltatások ellátására
a Doktor-Dent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (a továbbiakban: Doktor-Dent Kft.) 2013. évben
kötött Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási
szerződést. A Doktor-Dent Kft. (szolgáltatás nyújtja: Dr. Tóth Klára) ellátási kötelezettsége a 4. számú
felnőtt fogorvosi körzetre terjed ki, a 1013 Budapest, Roham u. 8. szám alatti fogorvosi rendelőben látja
el az alapellátási kötelezettségébe tartozó szolgáltatásokat. A feladat-ellátási szerződésben foglaltak
alapján a szerződést 2013. január 1-től kezdődően 5 éves határozott időre kötötték meg azzal, hogy
ha az 5 éves határozott idő lejártával a Felek másként nem rendelkeznek, a jelen szerződés minden
további intézkedés nélkül határozatlan idejűre változik. A feladat-ellátási szerződés VI./2. pontja alapján,
amennyiben a jogosult a praxisjogát értékesíteni kívánja, erről köteles értesíteni az önkormányzatot. A
feladat-ellátási szerződés VI./4. pontja szerint a lehetséges vevők közül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja jóvá a személyt, akivel (akinek cégével)
az önkormányzat szerződést fog kötni. Amennyiben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület egyik jelöltet sem találja alkalmasnak, a jogosult praxisjogát
ismételten meg kell hirdetni.

Az alapellátási kötelezettségbe tartozó szolgáltatásokat ellátó Dr. Tóth Klára a 1013 Budapest Roham
u. 8. szám alatti 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan fogorvosi praxisjoggal rendelkező
fogorvos benyújtotta az önkormányzathoz lemondó nyilatkozatát, amelyben adásvétel jogcímén
lemond a praxisjogáról Dr. Mocsári Gergely javára. Dr. Tóth Klára és Dr. Mocsári Gergely között az
orvosi praxisjog átruházáséra adásvételi előszerződés jött létre. A praxisjog jogosultja kéri a képviselő

testület hozzájárulását a praxisjog eladásához, értékesítéséhez. Dr. Mocsári Gergely jelenleg Érd Város
Önkormányzat illetékességi területén rendelkezik praxissal.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24-én megtartott
ülésén jóváhagyta Dr. Mocsári Gergely felnőtt fogorvos praxisjog megvásárlásét Dr. Tóth Klára
praxisjoggal rendelkező jogosulttól, továbbá kinyilvánította azon szándékát, hogy feladat-ellátási
szerződést kíván kötni a praxisjog és a praxisengedély megszerzése esetén Dr. Mocsári Gergely
praxisjogot megszerezni kívánó endodontia szakfogorvossal legalább 5 éves időtartamra. A képviselő
testület elfogadta a feladat-ellátási előszerződést és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az
Öotv. 1. § (2) bekezdés a) pont szerinti orvos (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) részére adott
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. Az önálló orvosi
tevékenység a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi alapellátásról szóló törvény
szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás.

Az Öotv. 2. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint háziorvos önálló orvosi tevékenységet akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az
önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat
véglegessé válásától. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben
meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi
körzetben folytatható. A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában foglaltak alapján az
kivétellel

önálló

háziorvosi tevékenységet végezni

(XII. 23.)

Öotv.-ben foglalt

csak praxisengedély birtokában

lehet. A

praxisengedély kiadása az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyező szerv)
hatáskörébe tartozik. Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az
engedélyező szerv adja ki. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a praxisengedélyt az engedélyező
szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek.

Az engedélyező szerv a 2022. március 25. napján kelt OKFŐ/22321-2/2022, számú határozatéban Dr.
Mocsári Gergely fogorvos részére 2022. június 01. napjától praxisengedélyt adott területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 4. számú felnőtt fogorvosi
körzetére, önálló orvosi tevékenység végzésére a 1013 Budapest, Roham u. 6-8. szám alatti
rendelőben. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás biztosítása
érdekében a 4. számú felnőtt fogorvosi körzet tekintetében feladat-ellátási szerződést kell kötnie a Dr.
Mocsári Gergely által időközben létrehozott Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társasággal, amely
feladat-ellátási szerződés a határozati javaslat mellékletét képezi. A feladat-ellátási szerződés
tartalmazza az Öotv. 2/B. § - ban meghatározott szempontokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékletét képező feladat-ellátási szerződés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társasággal a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről
szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú melléklete alapján
meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény

2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést

köt a Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa
u. 7. 2. em. 4. ajtó, képviseletében: Dr. Mocsári Gergely fogorvos) legalább 5 éves időtartamra.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 1.
számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződést.

3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés, valamint annak
mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata

1.

melléklet

Nyilvántartási szám: BDV/322-..... /2022.

Feladat-ellátási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1adószám: 15735643-2
41, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7.

2. em. 4.

ajtó, képviseletében: Dr. Mocsári Gergelyfogorvos, a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott napon
és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
A szerződés tárgya

./ A Megbízott egy olyan gazdasági társaság, amely rendelkezik, illetve legkésőbb a jelen szerződés
hatályba lépéséig rendelkezni fog az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi
feltétellel, és amely Dr. Mocsári Gergely személyes közreműködésével nyújtja a szolgáltatást. Dr.
Mocsári Gergely alanyi jogon rendelkezik praxisjoggal a jelen szerződés tárgyát képező körzetre a 2000.
évi II. törvény alapján.
A jelen szerződés 7 -6. sz. meilékletétVé^tv.
- Dr. Mocsári Gergely orvosi nyilvántartásba vételének igazolása (1. számú melléklet),
- Dr. Mocsári Gergely részére az egészségügyi szakigazgatási szerv által kiadott végleges
határozata a működtetési jog engedélyezéséről (2. számú melléklet),
- a Megbízott 30 napnál nem régebbi cégkivonata és aláírási címpéldánya (3. számú melléklet),
- az adóhatóság 30 napnál nem régebbi arra vonatkozó igazolása, hogy a Megbízottnak fennálló
köztartozása nincs (4. számú melléklet).

- a Megbízott tevékenységének folytatásához szükséges hatósági engedély, amely a szerződés hatályba
lépését követő 30 napon belül benyújtandó (5. számú melléklet)
- a szakdolgozók képesítési előírásoknak való megfelelését igazoló okiratok másolata (6. számú
melléklet).

Amennyiben a mellékletek adattartalmában változás következik be, a Megbízott köteles a változással
érintett mellékletet a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Megbízónak írásban
bejelenteni és a változással érintett mellékletet csatolni.

2.1 A Megbízó és a Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) rögzítik, hogy a Megbízott 2022. június 01.
napjától a Megbízó alapellátási kötelezettségébe tartozó jogszabályok által előírt, meghatározott
szolgáltatásokat, orvosi tevékenységet a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott
3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti 4. számú felnőtt fogorvosi körzet
lakosai részére folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt
színvonalon - területi ellátási kötelezettséggel - nyújtja. A körzet határait a Megbízó a 3/2019. (111.1.)
számú önkormányzati rendelet melléklete szerint határozza meg, amely a jelen szerződés 8. számú
mellékletét képezi.

Általános rendelkezések

1. / Az I. fejezet 2. pontjában foglalt feladatok ellátásához a Megbízó 2022. június 01. napjától díjmentesen
átadja használatra a Megbízottnak - a leltár szerint eszközökkel - a 1013 Budapest, Roham u. 8. szám
alatti rendelő (a továbbiakban: Rendelő) egy meghatározott részének nem kizárólagos használatát. A
Megbízott használatába kerülő rész a jelen szerződés 9. számú mellékletét képező alaprajzon van
feltüntetve.

2. / Az átadott—átvett eszközökről a Felek leltárt készítenek, A Megbízott ezen, leltár szerint kell, hogy
elszámoljon az átvett eszközökkel a szerződés megszűnésekor. A Megbízott köteles az átvett
eszközöket a tőle elvárható gondossággal, rendeltetésszerűen használni, azok rendeltetésszerű
használatra való alkalmasságáról gondoskodni. Ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő
károkért a Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik. A Megbízó az átadott eszközök meglétét,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát a szerződés fennállása alatt — megbízottja útján —
bármikor jogosult ellenőrizni.

3. / A Megbízó a díjmentes használatra átadott ingatlan vonatkozásában gondoskodik a tulajdonost
terhelő állagmegóvási és felújítási munkákról. Az eszközök használatával kapcsolatos költségek
viseléséről, illetve a feleket terhelő karbantartási munkákról szóló megállapodást a szerződés 10.
számú melléklete tartalmazza.

4. / A Megbízó gondoskodik a használatba adott ingatlan, épület felelősségbiztosításáról, az eszközök
vagyonbiztosításáról.

5. / A Megbízott nem jogosult az átvett Rendelő és eszközök használatát — helyettesítés kivételével — más
személy részére átengedni.

6. / A Megbízó a Megbízott kérelmére engedélyezheti, hogy a használatra átvett ingatlan területén a
rendelkezésre bocsátott eszközökkel az alapellátás mellett más, de az egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó tevékenységet is folytasson. E tevékenységre nem terjed ki a jelen fejezet 1. pontja szerinti
díjmentesség, ezen tevékenység után a Megbízott külön szerződésben megállapított díjat fizet a
Megbízónak.

7. / A Megbízott által vállalt egészségügyi ellátás pénzügyi forrásait biztosítandó, a Megbízó hozzájárul,
hogy a Megbízottá Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) vagy jogutódjával
közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.

A Megbízó jogai és kötelezettségei

1./ A Megbízó jogosult a Megbízottnál ellenőrizni a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
Ezen belül a Megbízó jogosult betekinteni a Megbízott valamennyi olyan nyilvántartásába, amelyből
megállapítható, hogy milyen mértékben teljesíti a Megbízott a szerződéses kötelezettségeit. A Megbízó
nem jogosult az ellenőrzése során az egyes betegekre vonatkozó dokumentációba betekinteni, nem
jogosult az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvényben meghatározott egészségügyi adatok megismerésére.

2.1 Amennyiben a Megbízó az ellenőrzés során hiányosságokat tár fel, felhívja a Megbízottat — megfelelő
határidő kitűzésével — azok megszüntetésére.

3./ A Megbízó jogosult, illetve köteles eljárni azokban az esetekben, amikor a Megbízotthoz tartozó
betegek közvetlenül nála tesznek panaszt a Megbízott működésére.

AJ A Megbízó köteles a Megbízott helyettesítéséről, vagy a működtetés folytatásáról gondoskodni —
Megbízott költségén — a szerződés tárgyát képező körzetben, amennyiben a Megbízott bármilyen
okból nem tudja ellátni a betegeket és helyettesítéséről sem tud gondoskodni.

5. / A Megbízó tulajdonát képező eszközök biztosításáról a Budapest I. kerületi területi alapellátást
működtető valamennyi orvosi szolgáltatóval közösen, egyetlen biztosító útján gondoskodik. A
biztosítási szerződést a Megbízó köti meg, a befolyt biztosítási összeget a Megbízó köteles az elveszett
vagy használhatatlanná vált eszköz pótlására fordítani.

6. / Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával felmerülő, azzal együtt
járó értékcsökkenésért a Megbízott egészségügyi szolgáltató nem felel.

7. / A körzetmódosítás miatt bekövetkező, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízó kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, melynek összege a körzet megszűnése esetén a Megbízott által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összege, illetve amennyiben a körzetmódosítás miatt a
Megbízott finanszírozása csökken, úgy az egy év alatti finanszírozás csökkenése szerinti összeg.

IV.
A Megbízott jogai és kötelezettségei

1. / A Megbízott maradéktalanul és az orvos szakmai szabályoknak megfelelően köteles ellátni a jelen
szerződésben meghatározott körzetében területi ellátási kötelezettséggel az egészségügyi alapellátási
feladatokat, a jogszabályban előírt szolgáltatásokat, az orvosi tevékenységet és egyben eleget tenni a
NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben foglaltaknak. A Megbízott működése során köteles
figyelembe venni a Megbízó által összeállított szakmai program estlegesen az ő működési területére
vonatkozó rendelkezéseit.

2. / A Megbízott kötelezi magát, hogy saját költségére gondoskodik olyan helyettesről akadályoztatása vagy
szabadsága idejére, aki megfelel a szakmai követelményeknek. A Megbízott kijelenti, hogy a
helyettesítésével Dr. Iványi József és Dr. Kuhajda István orvosokat bízta meg, A Megbízó a helyettesítő

személyt elfogadja. A Megbízott az itt megjelölt személy helyett csak a Megbízó egyetértésével jogosult
más helyettest állítani. A helyettesnek ugyanazon jogszabályokban előírt szakmai alkalmassági
feltételeknek kell megfelelnie, mint magának a Megbízottnak.
A háziorvos mentesül a személyes ellátási kötelezettség alól:
-

keresőképtelen betegsége idejére

-

évente maximum 30 munkanap pihenőidő alatt,

-

szakmai továbbképzésen való részvétel időtartamára.

3. / A Megbízott kötelezi magát, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) bekezdésében meghatározott munkaidő korlátokat a nála dolgozó
orvosok, egészségügyi dolgozók tevékenysége során betartja, illetve azok betartását ellenőrzi.

4. / Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakdolgozóra vonatkozó adatokat (név, rendelkezésre állási idő)
jelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. Az egészségügyi szakdolgozó személyében
bekövetkező változást a Megbízott köteles 30 napon belül bejelenteni a Megbízónak.

5. / A Megbízott kijelenti, hogy működésére, az általa a betegeknek okozott esetleges károk tekintetében
rendelkezik felelősségbiztosítással.

6. / A Megbízott tudomásul veszi, hogy minden, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérdésben a
Megbízó képviseletével megbízott Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
(1122 Budapest, Maros utca 16.) irányítása szerint köteles eljárni.

7,/ A rendelés helyét és idejét a jelen szerződés 11. számú melléklete tartalmazza. A praxisközösségekről
szóló 53/2021. (11.29.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján vállalja, hogy hetente
legalább 20 óra rendelési idő biztosít, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel, amelyet
részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A rendelési idő tartós módosítására (azaz a 20 munkanapon
túli módosítására) csak a jelen szerződés módosításával kerülhet sor oly módon, hogy a rendelési idő
módosulásáról a betegek legalább a módosult rendelési idő bevezetése előtt 10 munkanappal
korábban a rendelési helyen kitűzött tájékoztatás útján értesüljenek. Megbízott a módosítás aláírásét
követő 30 napon belül köteles beszerezni az engedélyező hatóság - rendelési időben bekövetkező
változást jóváhagyó - működési engedélyét. A rendelési, valamint a rendelkezésre állási idő

tekintetében a Megbízott köteles betartani a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében
valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat.

8. / A Megbízó az ügyeleti szolgálat ellátására vállalkozási szerződéssel rendelkezik, így az ügyeleti szolgálat
jelenleg nem része a jelen szerződésnek.

9. / A Megbízott a biztosítás körébe tartozó ingatlan és ingóságokat érintő kár esetén köteles a IV. fejezet
6./ pontja szerinti Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál azonnal
bejelentést tenni, ezt követően kerül sor a biztosítási esemény kivizsgálására és a szükséges
intézkedések megtételére.

10. / A Megbízott kötelezi magát arra, hogy amennyiben praxisa — bármely okból — ellátatlan marad, úgy
a NEAK által erre az időszakra átutalt finanszírozási összegnek megfelelő összeget a Megbízó
számlájára átutalja.

11. / Figyelemmel az egész rendelő egységes működtetésének szempontjaira, a Megbízott kötelezi magát,
hogy a rendelő működtetéséhez szükséges egyes szolgáltatásokat a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatától veszi igénybe, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálattal megkötött külön szerződés szerinti feltételekkel.
V.
A szerződés hatálya, megszűnése

A)

A szerződés hatálya:

1 ./A Felek a jelen szerződést 2022. június 01-től kezdődően 2027. május 31-ig 5 (öt) éves határozott időre
kötik meg azzal, hogy ha az öt éves határozott idő lejártával a Felek másként nem rendelkeznek, a jelen
szerződés minden további intézkedés nélkül határozatlan idejűre változik.

2./ A Felek a szerződést hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szerződést. A
NEAK finanszírozási elvek és egyéb, a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabályi változások esetén a
szerződést — a jogszabályi változásokkal összhangban — módosítani kell.

B)

A szerződés megszüntetése rendes felmondással:

1./ Bármelyik Fél jogosult a szerződést rendes felmondással megszüntetni hat hónapos felmondási
idővel. A felmondási idő alatt a

Felek kötelesek maradéktalanul eleget tenni szerződéses

kötelezettségeiknek.

C)

A szerződés rendkívüli felmondása Megbízó részéről:

1./ A Megbízó a feladat-ellátási szerződést azonnal hatállyal felmondja, ha
a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b) a Megbízott az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

2.1 Felmondási indok lehet különösen:

a)

ha a Megbízottat, vagy a Megbízott betegellátásban közreműködő orvos tagját, orvos dolgozóját,
orvos megbízottját, orvos képviselőjét a jelen szerződés szerinti tevékenységével összefüggésében
vagy abból eredően büntetőeljárásban jogerős bírósági ítélet elmarasztalja,

b)

ha a Megbízott tevékenységének finanszírozását a területileg illetékes egészségbiztosítási szerv
megszünteti,

c)

ha a Megbízott, vagy a Megbízott jelen szerződés szerinti betegellátásban közreműködő orvos
tagja, dolgozója szakmailag alkalmatlanná válik,

d)

ha a Megbízott olyan súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartását tanúsít, amely
magatartása miatt az annak elbírálására jogosult etikai bizottság a Megbízottat elmarasztalja,

e)

ha az illetékes törvényszék jogerősen elrendeli a Megbízott csőd- vagy felszámolási eljárását, vagy
a Megbízott jogutód nélkül megszűnik,

f)

ha a Megbízott működése bármely okból lehetetlenné válik,

g)

ha a Megbízott feladat ellátására írásos panasz érkezik, mely alapján megállapítható, hogy olyan
súlyosan kirívó magatartást tanúsít, ami az ellátási érdekkel összeegyeztethetetlen, illetve a feladat

ellátását veszélyezteti, az orvosi tevékenységbe vetett közbizalom és tekintély csorbítására
alkalmas.

D) A szerződés rendkívüli felmondása a Megbízott részéről

1 ./A Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a Megbízó súlyos szerződésszegése
esetén, így különösen, ha lehetetlenné teszí a Rendelő és az eszközök használatát, olyan mértékben
elmulasztja a szolgáltatás színhelyéül szolgáló ingatlan karbantartását, hogy ezzel a betegellátást
veszélyezteti.

E) Eljárás a jelen szerződés megszűnésekor

1. / A Megbízott a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles a jelen szerződés
szerinti tevékenységét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási idő utolsó napjáig
végezni, kivéve, ha attól a Megbízó írásban eltekint. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségének
bármely okból nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt köteles a Megbízónak megtéríteni.

2. / A szerződésnek bármely esetben történő megszűnésekor a Megbízott köteles a rendelkezésre
bocsátott Rendelőt az általa megjelölt időpontban - birtokbaadás! jegyzőkönyv aláírása mellett
visszaadni.

3. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelőnek a Megbízó részére történő visszaadása
időpontjáig

elvégzi

mindazon

javítási,

valamint

egyéb

munkálatokat,

amelyek

a

további

rendeltetésszerű működéshez szükségesek, azzal, hogy a Rendelő állapotának meg kell felelnie az
aktuális leltár szerinti állapotnak. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy az utolsó leltár szerinti állapot eléréséhez szükséges munkálatokat a Megbízó végzi el a Megbízott
költségére.

4. /Amennyiben olyan új jogszabályi rendelkezés lép hatályba, amely nem teszi lehetővé a betegek területi
ellátásának a jelen szerződésben szabályozott módját, és a jogszabállyal ellentétes állapot a szerződés
módosításával nem oldható fel, a szerződés megszűnik.

5./ A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. A szerződés
megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös elszámolások módjáról,

időpontjáról, a Megbízottnál lévő eszközök átadásáról, átvételéről, a Felek esetleges — a szerződés
megszűnését követő időszakra vonatkozó — kötelezettségeiről. A felmondási idő alatt a Megbízott
köteles a szerződésben vállalt kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni.

VI.
A praxisjog értékesítése:

1./A Megbízottnál működő Dr. Mocsári Gergely (a továbbiakban: Jogosult) praxisjoggal rendelkezik a jelen
szerződés tárgyát képező 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre a 2000. évi II. törvény, illetve a 313/2011
(XII. 23.) Korm. rendelet szerint.

2. / A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Jogosult praxisjogát értékesíteni kívánja, erről köteles a
Megbízót értesíteni. A Jogosult erre akkor is köteles, ha az értékesítést a jelen szerződés megszűnése
teszi szükségessé.

3. / A praxisjogot a Jogosult hirdeti meg és tárgyal a jelentkezőkkel az eladásról. A Jogosult a tárgyalások
lezárása után köteles valamennyi olyan személy anyagát a Megbízóhoz benyújtani, akikkel sikerült
megállapodnia a praxisjog átruházásáról. Az átruházás feltételeiről a Jogosult nem köteles a bizottságot
tájékoztatni.

4. / A lehetséges vevők közül Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá
azt, akivel a Megbízó szerződést fog kötni. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének ülésén a Jogosult tanácskozási joggal részt vehet. Amennyiben a képviselő-testület egyik
jelöltet sem találja alkalmasnak, a Jogosult praxisjogát ismételten meg kell hirdetni.

5. / Jogosult halála esetén a 2000. évi II. törvény 2. § (4) bekezdése szerint jogosult személy értékesítheti a
praxisjogot a fenti, 2./ — 4./ pontokban leírt módon.

6. / Amennyiben a Megbízó nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal, társasággal az adott
körzetben a 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerint feladat-ellátási szerződést kötni, erről a praxisjogot
megszerezni kívánó társaságnak, orvos személyének a Megbízott általi írásbeli bejelentésétől számított
30 napon belül nyilatkoznia kell, amely határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.

VII.
Zéró rendelkezések

Amennyiben a jelen feladat-ellátási szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezéseinek egy része jogszabályi módosulás miatt - hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné
válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát, vagy érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a
mindenkori hatálytalanná vált, vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes
rendelkezéssel

helyettesíteni,

amely

a

lehető

legjobban

megfelel

a

hatályát vesztett vagy

végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.

A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés szempontjából lényeges nyilatkozataikat a másikhoz
intézett papíralapú, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus formában tehetik meg joghatályosan.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásai az irányadóak.

Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2022.

hó

nap

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízó

Budapest, 2022.

hó

. nap

Dr. Mocsári Gergely
fogorvos
Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű
Társaság
megbízott

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.

hó

. nap

10. számú melléklet

Megállapodás

amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1adószám: 15735643-2
41, képviseletében: Váradiné Naszály! Márta polgármester, a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7.

2. em. 4.

ajtó, képviseletében: Dr. Mocsári Gergely fogorvos, a továbbiakban: Megbízott) között területi ellátási
kötelezettséggel felnőtt fogorvosi feladatok ellátására az alulírott napon és helyen és az alábbi
feltételekkel:

I.
Előzmények

A Megbízó és a Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) között szerződés jött létre 2022. június 1-ei
hatállyal területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt fogorvosi feladatok ellátására (a továbbiakban:
Szerződés). A Szerződés II. fejezetének 1./ és 3./ pontjában felek megállapodtak, hogy a Megbízott
szerződésben vállalt feladatainak ellátásához a Megbízó biztosítja a szükséges ingatlan, és részben a
szükséges eszközök használatát, az eszközök átadásáról, a használat feltételeiről pedig felek külön
megállapodást kötnek.

Felek a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megállapodnak az alábbiakban:

II.
Az eszközök átadása — átvétele

1. A területi ellátási kötelezettségteljesítésére a Megbízó térítésmentes használatra átadja a Megbízott
részére a Szerződés 9. számú mellékletét képező alaprajzon feltüntetett Budapest, I. kerület, 1013
Budapest, Roham u. 8. szám alatti rendelőt. A Megbízott a rendelőt a Megbízóval szintén
szerződéses jogviszonyban álló többi szolgáltatóval, megbízottal együtt közösen jogosult használni,
A Megbízott nem jogosult a használatába átadott rendelőn semmilyen átalakítást végezni a Megbízó
írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felek a rendelő átadás-átvételekor rögzítik a közműfogyasztás
későbbi elszámolásához szükséges valamennyi adatot, illetve a Megbízott részére használatra
átadott rendelővel kapcsolatos megállapításaikat is, különös tekintettel az átvételkor esetlegesen
meglévő hibákra. A rendelő, valamint a Szerződés szerinti eszközök, műszerek, berendezési tárgyak
stb. átadás-átvétele a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
közreműködésével történik.

2. A Megbízó átadja a Megbízottnak térítésmentes használatra a Szerződés II. fejezet 1./ pontjában
meghatározott leltár szerinti műszereket, eszközöket, berendezési, egyéb felszerelési tárgyakat,
számítástechnikai eszközöket, telefonokat, amely leltár a jelen megállapodás 1. számú mellékletét
képezi. A leltár tartalmazza az átadott műszerek, eszközök megnevezését, számát, minőségét és
azoknak a számviteli szabályok szerint megállapított értékét.

3. A Megbízó az eszközökkel együtt átadja a Megbízottnak leltár szerint a működés megkezdéséhez,
folytatásához a rendelőben található készleteket. Az így átadott dolgokat tartalmazó leltári a jelen
megállapodás 2. számú mellékletét képezi.
4. A Megbízott köteles az átvett rendelőt és eszközöket rendeltetésszerűen használni, azokkal
gondosan bánni. A Megbízott köteles az eszközök karbantartásáról, pótlásáról a III. fejezet szabályai
szerint gondoskodni, illetve a Megbízót képviselő Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatát (1122 Budapest, Maros u. 16/B.) értesíteni, amennyiben esedékessé,
szükségessé válik a Megbízót terhelő javítás, karbantartás vagy pótlás elvégzése, elvégeztetése. A
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata a Szerződés II. fejezetének 2./
pontja szerint bármikor jogosult — a Megbízott előzetes értesítése mellett — ellenőrizni az átadott
eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.
5. A Megbízott a 4. pontban foglalt kötelezettségek elmulasztásával okozott károkért kártérítési
felelősséggel tartozik.

A rendelő működtetése, fenntartása

Jelen szerződés alkalmazásában:

Karbantartás: a rendelő állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében
szükséges és felújításának nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi
berendezések cseréje.

Felújítás: az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként
szükségessé váló olyan általános javítási építési - szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti
műszaki állapotot - megközelítőleg vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az eredeti használhatóságot
az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.

1./ Felek a II. fejezet 1./ pontjában meghatározott rendelő fenntartásának, működtetésének,
karbantartásának költségeit illetően az alábbiak szerint állapodnak meg.

a)

Megbízót terheli:

•

az épület karbantartásával kapcsolatos valamennyi, a tulajdonosra háruló feladat
elvégzése, elvégeztetése,

•

a rendelő központi berendezéseinek üzemkész állapotáról, karbantartásáról történő
gondoskodás, (így különösen: az elektromos, vízellátó, vízlefolyó rendszer falon belüli
részének,

továbbá

a

teljes

fűtésrendszer,

klímaberendezés

karbantartásáról,

a

riasztórendszer működtetéséről),
•

a

teljes

rendelővel

kapcsolatos vagyonbiztosítási,

felelősségbiztosítási

szerződés

megkötése és a biztosítási díj fizetése,
•

a rendelő működtetésével kapcsolatos ún. rezsiköltségek 40 %-nak viselése (közüzemi
szolgáltatások díja, fűtés, stb.)

b) Megbízottat terheli:

•

a Megbízott a feladata ellátásához szükséges orvosi eszközöket, műszereket és a berendezést
(továbbiakban együttesen: eszközök) saját maga köteles biztosítani, különös figyelemmel az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásaira. Az eszközök működtetésével, javításával,
karbantartásával, felújításával és pótlásával kapcsolatos valamennyi költség is a Megbízottat
terheli,

•

a rendelőben lévő saját eszközök vagyonbiztosítása, a Szerződés II. fejezetének 4./ pontja
szerint,

•

a takarítás, a szemét és veszélyes hulladék elszállítás díja.

•

a rendelő működtetésével szokásos ún. rezsiköltségek 60 %-nak viselése (közüzemi
szolgáltatások díja, fűtés, stb.)

2. / Bármelyik fél köteles valamely eszközt, berendezést pótolni - az új eszköz nem lehet rosszabb
minőségű, kisebb teljesítményű, minta korábbi.

3. / A Megbízottat terhelik a postai és a telefonhasználati költségek.

4. / A Megbízott a rendelőt kizárólag felnőtt fogorvosi tevékenység végzésére jogosult használni. A
rendelőben rezidens is folytathatja a jogszabályban meghatározott tevékenységét.

5. / A Megbízott jogosult a rendelő falainak belső felületein adódó reklám lehetőségeket hasznosítani
azzal, hogy az elhelyezendő reklámok nem sérthetik a jó erkölcsöt és nem állhatnak ellentétben az
egészségügy általános érvényű elveivel, etikai szabályaival és célkitűzéseivel.

6. / A Felek a rendelő használatával járó költségek viselésére vonatkozó, jelen megállapodás III. fejezet
1-5. pontjában szabályozott rendelkezéseket az önkormányzat kezdeményezésére, legkésőbb az
önkormányzati éves költségvetési rendelet elfogadása előtt 30 nappal újra tárgyalják.
IV.
A megállapodás hatálya, eljárás a Szerződés megszűnése esetén

1./ A jelen megállapodás a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 2022. június 01
hatályba, a benne foglaltak ettől a naptól fogva alkalmazandók.

napján lép

2.

A Megbízó a II. fejezetben, illetve a mellékletben meghatározott ingatlant, eszközöket a 2022. június
01. napjától a Szerződés megszűnéséig adja a Megbízott használatába, illetve ugyanezen időtartam
alatt tesz eleget a III. fejezetben foglalt kötelezettségeinek.

3. / Megszűnik a jelen megállapodás, amennyiben a Felek közötti Szerződés bármely okból megszűnik,
bármelyik fél felmondása vagy a Megbízott megszűnése következtében.

4./A jelen megállapodás megszűnésével a Felek elszámolnak egymással.

5. / A Megbízott köteles az ingatlant az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak alapulvételével, az
átadás-átvételkori,

megfelelő

és

rendeltetésszerű

használatra

alkalmas

állapotban

visszaszolgáltatni a Megbízó részére. A Megbízott nem felel a rendelő azon hiányosságaiért, amelyek
a Megbízó karbantartási, pótlási kötelezettségének elmulasztásából adódnak.

6. / A Megbízott köteles az átvett eszközöket a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező leltár szerint
visszaszolgáltatni a Megbízó részére. Az időközben megsemmisült, kicserélt, más, hasonló
berendezéssel pótolt eszközök esetében az eredeti helyébe lépett eszközt köteles a Megbízott
átadni Megbízónak. Az így visszaszolgáltatott berendezéseknek rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban kell lenniük.

7. / A Felek a megállapodás megszűnése után is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek,
amely a megállapodás hatálya alatt keletkezett.

V.
Záró rendelkezések

1. / A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a
Szerződés rendelkezései az irányadók.
2. / A jelen megállapodást a megállapodó Felek, illetve képviselőik elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022.

hó

nap

Váradiné Naszály! Márta

Budapest, 2022.

hó

nap

Dr. Mocsári Gergely

polgármester

fogorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű

megbízó

Társaság
megbízott

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.

hó

. nap

Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosok Területi Szervezete
1068 Budapest, Szondi u. 100. / 1406 Budapest, Pf.: 11.
Telefon: +36-1-353-2188 Fax: +36-1-269-1876
E-mail: ugyfelszolgalst@fogorvos.hu

MAGVAS ..'RVOSí KAMARA

Iktatószám: 1/1276-2/2021.
Ügyintéző: Hrágyel Zsófia
Tárgy: tagsági igazolás

Tagsági igazolás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének rendelkezésére álló dokumentumok alapján
igazoljuk, hogy

Dt. Mocsári Gergely
Orvosi bélyegzőjének száma:

81784

Született
Anyja neve:
Lakcíme:

2016.07.20. óta kamaránk tagja.

A rendelkezésre álló nyilvántartási adatok alapján tagsági díja 2021. december 31-ig rendezett.
Ezen igazolást a tag kérésére, hivatali ügyintézés céljából állítottuk ki.

Kelt Budapest, 2021. december 28.
P.H.
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Dr. Gerle János s.k.
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'"íHrágyel Zsófia
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ORSZÁGOS

1125 Budapest. Diós átok 3.

O'v ,<ÓRHÁZ,

Tel: 1 356 1522, Fax: 1 375 7253

FŐIGAZGATÓSÁG

1525 Budapest 114 Pf 32.

Iktatószám: OKFŐ/22321-2/2022.
Ügyintéző:

Tárgy: dr. Mocsári Gergely
praxisengedélye

Telefonszám: +36 (1) 354-5343
E-mail: nraxisenaedelyf^or-io gov hu

HATÁROZAT

Praxisengedélyt adok dr. Mocsári Gergely fogorvos részére fszületett:
anyja neve:
" ; lakcíme:
.
.; alapnyilvántartás! száma: 81784; a továbbiakban. Jogosult) területi ellátási

kötelezettséggel a következő fogorvosi körzetre:
a körzet NEAK finanszírozási kódja:

210096608

a körzet meghatározása:

Budapest Főváros I. kerület, Budavár 4. számú
felnőtt fogorvosi körzete

a rendelő címe:

1013 Budapest Roham utca 6-8.

az engedély jogcíme:

elidegenítés

az engedély érvényessége:

2022. június 01. napjától visszavonásig.

Dr. Tétit Klára (alapnyilvántartási szám: 55140) 2022. május 31. napjával bezárólag
jogosult a körzetben területi ellátási kötelezettséggel önálló orvosi tevékenységet
folytatni, a Jogosult részére adott praxisengedély érvényességével az alanyi jogon
szerzett praxisjoga megszűnik.
Kötelezem a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatát (a továbbiakban:
Megbízó) a feladat-ellátási szerződés megszűnésének haladéktalan, illetve a
Jogosultat a praxisjogra vonatkozó adásvétel (átruházás) megvalósulását követő
harminc napon belül történő bejelentésére a praxisengedélyt adó Országos Kórházi
Főigazgatósághoz.
Az eljárás során 16.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként és
került megfizetésre.
A határozat közléssel végleges.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést
követő 30 napon belül á felperes székhelye szerinti, közigazgatási kollégiummal működő
törvényszékhez címzett; de az Országos Kórházi Főigazgatósághoz benyújtott
keresetlevéllel.
A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXH. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő
kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a vádiratban kérheti. A tárgyalás
tartása iránti kéretem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, de bíróság elrendelheti
annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

•

ORSZÁGOS

1125 Budapest, Diós árok 3.

KÓRHÁZI
líV FÖÍGAZGATÓSAG

Tel 1 356 1522, Fax: 1 375 7253
1525 Budapest 114 Pf. 32

Iktatószám: OKFŐ/22321-2/2022.

INDOKOLÁS
A Jogosult praxisengedély iránti kérelmet nyújtott be, mivel dr. Tóth Klára orvossal a
Budapest Főváros I. kerület, Budavár 4. számú felnőtt fogorvosi körzet praxisjog
jogosultjával átruházási szerződést kötött,
A kérelem elbírálása érdekében közigazgatási hatósági eljárás indult.
A kérelem és a benyújtott mellékletek (fogorvosdoktori diploma; endodontia szakvizsga
bizonyítvány; elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény; a Budapest Főváros I, Kerület
Budavári Önkormányzatával kötött feladat-ellátási előszerződés; a praxisjog átruházásáról
szóló adásvételi szerződés; valamint a szükséges egyéb nyilatkozatok és iratok) alapján
megállapításra került, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a Jogosult a
szakterületébe tartozó tevékenységek (fogorvosi alapellátás) nyújtására előírt feltételeknek
megfelel, esetében nincs olyan körülmény, amely a praxisjog engedélyezését eleve kizárná,
vagy okot adna annak visszavonására.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A praxisjogot átruházó orvos praxisengedéllyel nem rendelkezett, ezért annak
visszavonásáról nem lehetett döntést hozni. E feltétel hiánya miatt rendelkeztem az önálló
orvosi tevékenység folytatásának és a praxisjog megszűnésének időpontjáról.
A határozat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés c)
pontjában és a végrehajtására kiadott 313/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, az általános közigazgatást rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 80-81. §-ban foglaltakon alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szőlő 2016. évi
CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény alapján
adtam.
Az igazgatást díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló
1/2009. (I, 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet 1.2.1. pontja határozza meg, mely a feladat
ellátására kijelölt OKFŐ megjelölt számlájára került átutalásra.
Budapest, 2022. március 25.

,

--------

Dr. Végvári Tamás
Igazgató

y

Kapta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dr. Mocsári Gergely,
dr. Tóth Klára,
Budapest I. kerület Budavári Unkormányzat Hivatali Kapu IKEROKHK131973180
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő OEPKER126411358
Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAVKER 620762721
Irattár
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https://www.e-cegjegyzek.hU/7cegadat1ap/0109397022/TanoltCegkivonat

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat
A Cg.01-09-397022 cégjegyzékszámú Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság (1084 Budapest, Déri Miksa utca 7.2.
em. 4.) cég 2022. február 27. napján hatályos adatai a következők:

t. Cégformától független adatok
1.

Általános adatok

Cégjegyzékszám:01-09-397022
Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:

2022/02/14

2.

A cég elnevezése

2/1.

Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

3.

A cég rövidített elnevezése

3/1.

Sportcardiodent Kft.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

5.

A cég székhelye

5/1.

1084 Budapest, Déri Miksa utca 7.2. em. 4.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

6.

A cég telephelye^)

6/1.

1013 Budapest, Pauler utca 4.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14 ...

8.

A létesítő okirat kelte

8/1.

2022. február 4.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14 ...

902.
9/1.

A cég tevékenysége
8623'08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

9/2.

3250 ‘08

Orvosi eszköz gyártása

Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos:

9/3.

8610 '08

2022/02/14...
Fekvőbeteg-ellátás

Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

9/4.

8622 '08

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16

l
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Hatályos:

9/5.

https://www.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109397022/TaroltCegkivonat

2022/02/14...
Egyéb humán-egészségügyi ellátás

$690 '08

Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16

Hatá/yos: 2022/02/14...
11

11/1.

A cég Jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

3 000 000 HUF

Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

13.
13/1.

A vezető tisztségviselőik), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Dr. Mocsári Gergely (an.: Gyenge Ildikó)
Születési Ideje: 1991/07/07
1084 Budapest, Déri Miksa utca 7.2. em. 4.
Adóazonosító jel: 8454773738
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2022/02/04
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

20.
20/1.

A cég statisztikai számjele
27764024-8623-113-01.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

21.

A cég adószátna

21/1.

Adószám: 27764024-1-42.
Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2022/02/11
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14...

32.
32/1.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma
12010659-01808827-0010000 5
A számla megnyitásának dátuma: 2022/02/17.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Oktogon (1066 Budapest, Teréz krt. 12.)
Cégjegyzékszám: Í01 -16-041042
Bejegyzés kelte: 2022/02/21 Közzétéve: 2022/02/22
Hatályos:

45.

45/1

2022/02/21 ...

A cég elektronikus elérhetősége
A cég kézbesítési címe:
sportcardiodent@gmall.com
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14-...

49.
49/1.

A cég cégjegyzékszámai
Cégjegyzékszám: .01-09-397022
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14
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59.
59/1.

https://www.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109397022/TaroltCegkivonat

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 27764024#cegkapu
A váHozás időpontja: 2022/02/15
Bejegyzés kelte: 2022/02/15 Közzétéve: 2022/02/17
Hatályos: 2022/02/15...

60.

60/1.

Eurőpal Egyed Azonosító
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-397022
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14 ...

II. Cégformától függő adatok
1.

A tag(ok) adatai

1 /1.

Dr. Mocsári Gergely (an.: Gyenge Ildikó)
Születési ideje: 1991/07/07
1084 Budapest, Déri Miksa utca 7.2. em. 4.
A tagsági jogviszony kezdete: 2022/02/04
Bejegyzés kelte: 2022/02/14 Közzétéve: 2022/02/16
Hatályos: 2022/02/14 ...

Készült: 2022/02/27 02:45:18. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer
adataival.
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A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

es vámhivatal--- ------------ ------- --------- -

A HTTELf SSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

_

___________

Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 8319485197
Ügyintéző:
Telefonszám: (1) 467-7125
Ügyszám: 8544269056
ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló
bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok - alapján igazolom, hogy
Sportcardiodent Korlátolt Felelősségű Társaság
27764024-1-42
1084 BUDAPEST DÉRI MIKSA UTCA 7. 2.em. 4.ajtó
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budavári Önkormányzat eljárásához adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. március 29.
Polcz Attila
dandártábornok
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Kormos Gabriella
főosztályvezető-helyettes
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 4980242392019230285537139

Ügyfélszolgálati Osztály 2.
1438 BUDAPEST Pf.512 Telefonszám: (1) 467-7100 Fax: (1) 460-7727
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

Aláírás-minta

Alulírott, Dr. MocsáriGergely (születési családi és utónév: Mocsári Gergely, anyja neve:
születési hely és idő:
, adóazonosító jele:
, lakcíme:
, magyar állampolgár), mint a Sportcardiodent Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 7.2. em. 4. a.) ügyvezetője a céget
akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírj előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé
nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Alulírott, Dr. Kocsis Klaudia ügyvéd (székhely címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53., nyilvántartó
kamara: Budapesti ügyvédi Kamara) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Dr. Mocsári Gergely
(születési családi és utónév: Mocsári Gergely, anyja neve:
, születési hely és idd:
,, adóazonosító jele:
, lakcíme:
. ., magyar állampolgár), aki személyazonosságát a
számú személyazonosító
igazolványával, lakomét a
: számú lakcímet Igazoló hatósági igazolványával kellőképen igazolta,
előttem saját kezűleg írta alá.-----------------------------------------------------------------------------------------Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljáras során láttam el ellenjegyzéssel.
Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési
kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. így a jelen aláírás
minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9. §-ában írt feltételeknek.-------------------------------------- —----------------------- -----------------Kelt: Budapesten, 2022. február 04. napján----------------------------- ---------------------------------------------

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. február 04. napján:

Dr. Kocsis Klaudia egyéni ügyvéd
1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 53.
KASZ: 36076318

DB. KOCSIS KLAUDIA ÜGYVÉD
ÍPSS Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Tel.; t36 30 709 3 5 04
Adószám: 56574043-1-42
KASZ: 36076318
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Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott: Eh-. Mocsári Gergely
Működési nyilvántartási szám: 81784
Cégnév: Sportcardiodent Kft.
Székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 7.2/4
Cégjegyzékszám: 01-09-39022
Adószám: 27764024-1-42

képviseletében, mint személyes ellátásra kötelezett szakfogorvos, hivatkozva a
praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (c) pontjára, amely
szerint amennyiben praxisközösségi munkában kívánok részt venni, vállalni szükséges a heti
20 óra rendelési idő biztosítását benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.

A tervezett rendelési idő:
Rendelő címe: 1013 Budapest, Roham utca 8. földszint 3. számú rendelő

Betegrendelés

Prevenciós rendelés

Hétfő

8.00 -13.00

13.00-14.00

Kedd

14.00-19.00

19.00-20.00

Szerda

8.00-13.00

13.00-14.00

Csütörtök

14.00- 19.00

19.00-20.00

Péntek

változó

Budapest, 2022.03.30.
Tisztelettel:

Dr. Mocsás+Tíerg
szakfogorvos

Helyettesítési megállapodás

Alulírott Dr. Iványi József (születéskori neve: Iványi József; anyja leánykori neve:
; lakóhelye:
.

‘

születési hely és idő:

,

orvosi pecsétszám: 45079) kijelentem, hogy 2022. június 1-jétől szükség esetén

Dr. Mocsári Gergelyt (születéskori név: Mocsári Gergely; anyja leánykori neve:
i; lakóhelye:

, születési hely és idó:

orvosi pecsétszám: 81784) helyettesítem a 1013 Budapest, Roham utca 8. szám
alatti fogorvosi rendelőben a saját rendelési időmben a hatályos jogszabályok szerint

Budapest, 2022. 9X30
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Dr. Iványi József

Dr. Mocs

C

\

/

- .'•.^KUOs.X
Gergely

Helyettesítési megállapodás

Alulírott Dr. Kuhajda István (születéskori neve: Kuhajda István; anyja leánykori neve:
; lakóhelye:
.

születési hely és idő:

orvosi pecsétszám: 32428) kijelentem, hogy 2022. június 1-jétől

szükség esetén Dr. Mocsári Gergelyt (születéskori név: Mocsári Gergely; anyja leánykori
neve:

; lakóhelye:

"

" '

; születési hely és idő:

orvosi pecsétszám: 81784) helyettesítem a 1013 Budapest, Roham
utca 8. szám alatti fogorvosi rendelőben a saját rendelési időmben a hatályos jogszabályok
szerint

Budapest, 2022
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

: '

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-ei ülésére
a Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány elszámolásának elfogadására és részére
10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtására
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Jegyzői Iroda
dr. Németh Mónika

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
között a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 211/2021. (XI. 25.) polgármesteri határozata
alapján BDV/2186-9/2021. ügyiratszámon támogatási szerződés jött létre, melynek keretében az
Önkormányzat 5 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Közalapítvány működésére, valamint
Alapító Okiratában meghatározott céljai megvalósítására.
Az Önkormányzat az összeg felhasználási határidejét 2021. december 31-ig határozta meg. A
Közalapítvány a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását benyújtotta.
A Gazdasági Iroda az elszámolást ellenőrizte. A támogatás elszámolása megfelelő, a Közalapítány által
benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek,
a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés
mellékletét képező útmutatónak megfelelően került sor, melyre tekintettel javaslom az elszámolás
elfogadását.
■

A Közalapítvány a fentieken túl 10 000 000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be 2022. évre
vonatkozóan alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása céljából. A kérelem alapján a
támogatást a Közalapítvány 2021. évi tevékenységére, a rendőrök, tűzoltók jutalma, valamint a
kuratóriumi tagok részére tiszteletdíj kifizetésére, és a kifizetések járulékainak utalására kívánja
fordítani.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról szóló döntés.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásénak rendjéről szóló 6/2022. (Ili. 7.) önkormányzati rendelete 4. § a)-b) pontjai
alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet
nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.
Az 5. § (1) bekezdés alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem
nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás,
egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette,
f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony
létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
A 7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét,
adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát,
nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,
b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi
vonatkozásaira,
c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy

alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani
A 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket,
nyilatkozatokat:
a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfeielésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),
c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti
érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.
A kérelem a rendelet előírásainak előírásainak megfelel, a kérelmező a mellékleteket az adóigazolás
kivételével, melynek beszerzése az előterjesztés kiküldésekor folyamatban van, csatolta.
A támogatás megállapításának feltétele, hogy az adóigazolás a képviselő-testületi ülés időpontjáig
beérkezzen.
A fentiekre tekintettel javaslom a Közalapítvány részére a 10 000 000 Ft összegű támogatás
megállapítását.
A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”
megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány által benyújtott elszámolás elfogadásáról és részére
10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról
I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 211/2021. (XI. 25.) polgármesteri határozata
alapján BDV/2186-9/2021. ügyiratszámon támogatási szerződés alapján nyújtott
5 000 000 Ft felhasználásának Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány által
benyújtott elszámolását elfogadja.

II.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
10.000.000,-Ft összegű támogatást nyújt a Budapest I. Kerület Közbiztonsági Közalapítvány
részére Alapító okiratában meghatároztott céljaira 2022. évi tevékenységeinek támogatása
céljából.

Ili.

A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.

IV. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláíráséra.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Gazdasági Iroda
Budapest, 2022. május „

„

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1
1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:

elszámolás
támogatási kérelem és mellékletei
támogatási szerződés és mellékletei

a

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet

BDV5729524

ELSZÁMOLÁSI LAP
a civil szerveretek 2021. évi pályázati támogatásának felhasználásáról
A pályázó
Budapest I. Kér.
szervezet neve Közbiztonsági
Közalapítvány

A pályázó 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
szervezet
címe
M

A támogatott
program,
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2D21.évi működésére, Alapító Okiratban feltüntetett céljainak
megvalósítására
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A felhasznált összegek tételes felsorolása
Számla száma

Sorsz

ám
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irI,= U

Szolgáltatás, áru stb.
megnevezése

Számla
bruttó
értéke

ÁFA

Számla nettó
értéke

összege

(Ft)

(Ft)

(Ft)
1 1 .sz melléklet

Rendőrök jutalma (40 fő)

2 1 .sz melléklet

Polgárőr (1 tő)

3 2.sz melléklet

Tűzoltók jutalma (12 fő)

4 3.sz melléklet

3 294 200

2 800 000

82 355

70 000

988 260

840 000

2021.10. Hó HÓNAP
RENDŐRE DÍJ

50 000

42 500

5 3.sz melléklet

BANKI UTALÁSOK DÍJA

40 083

40 083

6 3.SZ melléklet

NAVSZOCHÓ (12 fő után)

153 180

153180

7 3-sz melléklet

NAV SZOCHÓ (41 fő után)

523 366

523 366

Az elszámolt tételek összesítése
Tétel
összesen
(db)

Számlák bruttó értéke
összesen

Számlák nettó értéke
összesen

(Ft)

(Ft)

7

5131444

4469129

i

ÁFA összesen
(Ft)

0

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT4. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott, Sziklai Attila mint a(z) Budapest I. kér Közbiztonsági Közalapítvány törvényes
képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2021.évi
működésére. Alapító Okiratban feltüntetett céljainak megvalósítása céljára kapott
5. 000. 000 Ft összegű támogatás elszámolására,
az Elszámolási lapon feltüntetett bizonylatokat, más pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz
elszámolására nem használom fel

Budapest, 2022. február 28.
Budapest 1. ipj-i, ti Közbiztonsági

Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám; 18079966-1-41
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Sziklai Attila
aláírása
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BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRT ÖNKORMÁNYZAT4. melléklet

Szöveges beszámoló
Közbiztonsági Közalapítvány elszámolási beszámoló 2021.

2021.12. hónap (év végi jutalom) rendőrök és tűzoltók, polgárőr részére történő
kifizetések bruttó; 4.364.815,-Ft összegben történtek.
Plusz kiadás a Közalapítvány kiadásait tekintve a hónap rendőre díj, amit havonta 1 fö rendőr
mint díjazott vehet át. Ezen összeg Bruttó: 50.000,-Ft/fó + járulék.
Minden évben 2x fizetünk jutalmat a rendőrök, tűzoltók, polgárőrök részére,
Szent György, Szent Flórián napi jutalmakat 2021.júliusában fizettük ki, a vírus helyzet miatt.
A második jutalmazást (év végi) decemberben fizettük rendőrség, a tűzoltóság és a
polgárőrség részére.
Ezek mellett tárgyalásokat folytattunk a Hilton Budapest vezetésével, amely a korábbiakhoz
képest ezúttal 1.500.000 + 500.000,- forinttal tudott hozzájárulni működésünkhez. 2022-ben
bízunk benne, hogy más támogatótól is tudunk támogatást szerezni.
2021.évre megállapított 10.000.000,-Ft összegű támogatás, sajnos nem fedezte a
Közalapítványi kiadásokat, ezért volt szükség a plusz 5.000.000,-Ft összegre.
Év végi jutalom összegek kifizetése az 5.000.000,-Ft összegű támogatásból valósult meg.

Budapest, 2022. február 28.

)
Sziklai Attila
aláírása
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Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán rér 1.
Adószám: 18079966-1-41

l.sz melléklet

2021. 11.30. Rendőrségi év végi jutalom
Sorsz.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Beosztás

Név

'

r. alezredes
r. alezredes
r. alezredes
r.tőrzsörmester
c.r. őrnagy
c.r. őrnagy
c.r. őrnagy
r.főhadnagy
r.főhadnagy
r.föhadnagy
r.főhadnagy
r.föhadnagy
r.főtöizszászlős
c.r. fötőrzszászlős
c.r. fötőrzszászlős
c.r. fötőrzszászlős
C.r. fötőrzszászlős
r.lörzszászlós
r.tőrzszászlős
r. őrmester
r.fötörzsőnnester
r.főtörzsőrmester
r.fötórzsömiester
r.tőrzsörmester
r.őnmester
r.őrmester
r.őrm ester
r.őnmester
r.őrmester
r.őrmester
r.őnmester
r.őnmester
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
rendvédelmi alkalmazott
polgárőr
Összesen:

Összeg nettó
70 000
70000
70000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70000
70 000
70000
70000
70 000
70000
70 000
70000
70 000
70 000
70000
70000
70000
70 000
70 000
70000
70000
70 000
70000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000

összegen:

12 353
12 353
12 353
12353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353

82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355

12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12 353
12353
12353

2 870 000

3376555

506 473

3 376 555

Munkáltatót terhelő
szoc.hj.adó:

Járulékok

70 000
70000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000

41 fö
Bruttó összeg

Összeg bruttó
82 355
82 355
82355
82 355
82 355
82355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82355
82 355
82355
82 355
82 355
82355
82 355
82355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82 355
82355

523 366
3 899 921

titkár

Budapest t. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

2sz melléklet

2021 .év végi jutalom Tűzoltók részére
Sorsz.

Név

Beosztás

1.

tű.őrm.

2.

tü.ftőrm.

3.

tű.ftzls.

4.

tü.ftőrm.

5.

tű.őrm.

6.

tü.ftőrm.

7.

tű.tőrm.

8.

tü.ftőrm.

9.
10.
11.
12.

munkavállaló ügykezelő
tű.őtm.
tü.ftőrm.
tü.ftőrm.
Összesen:

12 fő
Bruttó összeg
Munkáltatót terhelő
szoc.hj^dó (15,5%)
Összesen:

Összeg nettó
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000

Összeg

bruttó

Járulékok

82 355
82 35S
82355
82 355
82 355

12
12
12
12
12

353
353
353
353
353

82 355
82 355
82 35$

12 353
12 353
12 353

82 355
82 355

70 000
70 000
70 000
70 000

82 355
82 355

12 353
12 353
12 353
12 353

840 000

988 260

148236

988 260

153 180
1 141440

titkár
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Raiffeisen Bank Zrf.

Rdiffeisen

1133 Budapest, Váci út 116-118.

BANK

Fővárasi-Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfél értesítő

*

Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12.01. - 2021.12.31. Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Kivonat sorszám: 2021 /0000012
Pénzforgalmi jelzőszám:
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:
Devizanem:
HUF

Tétel azon.

Könyvelés
Értéknap

Tranzakció megnevezése

Oldal 2/12
BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
1200100B - 01584867 - 00100000
0100-A0CJAB-001
HÜ871200 1008 0158 48670010 0000

Terhelési*)

Jóváírásié)

Kedvezményezett számlaszáma:
HU29117733467518183700000000
Közlemény: Megbízási díj 2021.11 .hó
Könyvelt díj: 205,00 HUF Forgalmi jutalék

3528410072 2021.12.09.
2021.12.09.

Elektronikus bankon befüll átutalás

5.000.000,00

Referencia: ABK2U0000073116
Átutaló neve: BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ŐNK
ORM
Átutaló számlaszáma:
HU7512Ö101540037954300100000
Partnerek közötti egyedi azonosító: BDV/2186-9
Közlemény: Szia JGZ/2021/4530 támogatás KSZ/2
021/4530; támogatás A:0024551témog

3528413921 2021.12.09.
2021.12.09.

Elektronikus forint átutalás

-42.500,00

Referencia: GNK21 L0000354Oftn
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számjassáeor.:
Közlemény: 2021.10,hó HÓNAP RENDŐRE díj
Könyvelt díj: 227,50 HUF Forgalmi jutalék

3528413923 2021.12.09.
2021.12.09.

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK2110000354981
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Tiszteletdíj 2021. ll.hó Különbözet 2020
.07.16-2021.10.31-ig
Könyvelt díj: 3.578,51 HUF Forgalmi jutalék

3528413929 2021.12.09.
2021.12.09.

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK21L0000354982
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Uszteletdíj 2021.11 .hó Különbözet 2020
.07.16-2021.10.31-ig
Könyvelt díj: 2.005,19 HUF Forgalmi jutalék

3528413933 2021.12.09.
2021.12.09.

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK2110000354983
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Tiszíeletdíj 2021.11.hó Különbözet 2020
.07.16 -2021.10.31-ig

Az

eredetivel megegyező

Könyvelt díj: 2.563,00 HUF Forgalmi jutalék

3528885644 2021.12.10.
2021.12.10.

Készpénzbefizetés
Referencia: #VARIBUUK008752

Tájékoztatjuk, hogy az e-szám|akivonat nem minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatnak.

<2, ^.vwjwua
Raiffeisen Bank Zrt.

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Raiffeisen

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfél értesítő

*

ISyiBANK

Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak: 2021.12.01. - 2021.12.31.
Kivonat sorszám: 2021/0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Téfel azon.

Könyvelés
Értéknap

Oldal 3/ 12
Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:

BUDAPEST I. KERÜIETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867- 00100000
0100-A0CJAB-001
HU87 1200 1008 0158 4867 0010 0000

Terhelést*)

Tranzakció megnevezése

Jóváírást*)

Horváth László
2021/12 lakbér

3530773764 2021.12.13.
2021.12.13.

-70.000,00

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK2110000481977
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Ev végi jutalom
Könyvelt df|: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773786

2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

y
-70:000,00

Referenda: GNK2110000481971
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számloszáma:

.

Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773812 2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

2021.12.13. Referenda: GNK2110000481979
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773831

2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00 y

Referenda: GNK2110000481980
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szómlaszáma:
Közlemény: for végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773853 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000481981
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt dfj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773877

2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00 ^

Referencia: GNK2110000481983
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számiaszóma:

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Közlemény: for végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773899

2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus bankon belüli átutalás

-70.00®,(X)

/

Referenda: BBK2110000073518

Tájékoztatjuk, hogy az e-szómlakivonat nem minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. örvény szarinti számviteli bizonylatnak.
Please note that ifié e-statements are not reaarded as official accountina documents under Act C of 2000 on Accountina.

Raiffeisen Bank Zrt.

«yt] Raiffeisen
1^1 BANK

1133 Budapest, Váci út 11 ó-ll 8.

fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfétértesítö

*

Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12.01.-2021.12.31.
Kivonat sorszám: 2021 /0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Tétel azon.

Könyvelés
Értéknap

Oldal 4/12
Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IfiAN:

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867 - 00100000
0100-A0CJAB-001
HU87 1200 1008 01584867 00100000

Tranzakció megnevezése
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:

Terhelés(-)

Jóváirás(+)

7

Közlemény: Év végi jutalom
Könyveli díj: 210,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773925 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000481986
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezeti számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalát

3530773947 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

7
-70.000,00

Referencia: GNK2HŰ000481987
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szómlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530773973 2021.12.13.
2021.12.13.

3530773999 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000X10

Referencia: GNK21LD000481988
Kedvezményezeti neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
HU42117730540922255100000000
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

Eloktronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK21L0000481989
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény. Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774023 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00 /

Referencio: GNK2110000481990
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774047 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000481991
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szómlaszáma:

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy az e-számlakivonat nem minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatnak.
Please note that the e-statements are not reaarded as official accountina documents under Act C of 2000 on Accountina.

Raiffeisen Bank Zrt.

Raiffeisen
BANK

1133 Budapest, Váci út 11 ó-l 18.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfél értesítő • Customer advice
BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak: 2021.12.01. - 2021.12.31.
Kivonat sorszám: 2021/0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Tétel azen.

Könyvelés
Értéknap

Oldal 5/12
Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:

Tranzakció megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867 - 00100000
0100-A0CJAB-001
HU87 1200 1008 0158 4867 0010 0000

Terhelési*)

Jóváírós(+)

HU75H773346605832Í9ÖÖ0ÖÖÖÖ0
Közlemény. Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774075 2021 12.13.
2021.12.13.

Elektronikus Forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000481992
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: bv végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774099 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referenda: GNK2TL000048T993
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310„00HUF Forgalmi jutalék

3530774125 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70T000,00

Referenda: GNK2110000481994
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szómlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774143 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referenda; GNK2110000481995
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774165 2021.12.13.
2021.12.13.

Eloktronikus forint átutalás

-70000,00

Referencia: GNK2110000481996
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt df): 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774187 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000481997
Kedvezményezett neve:
Kedvezménua-rntt
I—’áma:

Az eredetivel megegyező
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy az e-szómlakivonat nem minősül a számvitelről szótó 2000. évi C. törvény szerinti számvitelt bizonylatnak.
Please note that the ^statements are not reaarded as official accountina documents under ActC of 2000 on Accountina.

Kaiffelsen Bank Zrt.

Raiffeisen
BANK

1133 Budapest, Váci út 11 ó-l t B.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfélértesíto * Customer advke
BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12,01. - 2021.
Kivonal sorszám: 2021/0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Tétel azon.

Könyvelés
Értéknap

3530774213 2021.12.13.
2021.12.13.

Oldd 6/12
!.31. Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám

Tranzakció megnevezése
Elektronikus forint átutalás

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867- 00100000
0100-A0CJAB-001
HU87 1200 1008 0158 4867 0010 0000

Terheléc(-)
-70.000,00

Jóváírást*)
'

Referenda: GNK2110000481998
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezelt szómlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774237 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000481999
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774259 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482000
Kedvezményezett neve;
Kedvezménye .reH számlaszámú
KÖsdemény: Ev végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774281 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482001
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Ev végi jutalom
Könyvelt dr|: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774307 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-707000,00

Referencia: GNK2U0000482002
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774328 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482003
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774353 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK2110000482004
Kedvezményezett neve:

-70.000,00

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy az e-számlakivorKit nem minősül a számvitelről szóló 2000, évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatnak.
Please note ihat the e-statemertfs are not reaarded as official accountina documents under Act C of 2000 on Accountina.

Raiffeisen Bank Zrt.

főj Raiffeisen
BANK

1133 Budapest, Váci út 11 ó-l 18.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

^

Ügyfélértesíto * Customer advke
BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12.01. - 2021.12.31.
Kivonat sorszám: 2021/0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Téléi azen.

Könyvdél
Értéknap

Oldd 7/12
Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:

Tranzakció megnevezése
Kedvezményezett s;

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 015a4867 - 00100000
0100-A0CJAB-001
HU871200 1008 0158486700100000

Tarholás(«)

Jóváírást*)

nlaszáma:

Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774376 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalói

-70.000,00 ■>

Referencia: GNK21L0000482005
Kedvezményezett neve: ~
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvel! díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774399 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70t0öö,ö0

Referencia: GNK2110000482006
Kedvezményezett neve:.
Kedvezményezett számloszáma:
Közlemény: Év végi jutdom
Könyvelt dfj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

353077443) 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektranikus forint átutalás

-70.0QO,00

Referenda: GNK21U0000482007
Kedvezményezett neve: t
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774462 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2UŰ000482008
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774482 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektranikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2UŰ000482009
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszámú
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774504 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referenda: GNK2110000482010
Kedvezményezelt névé:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi juiuium

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy az e-számbkívonat nem minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. térvény szerinti számviteli bizonylatnak.
Plew-iv* nnto
ifw* A-cfe'ihftmAní* nr« nnt rftrínríWl na nffirinl <*ir.r.nuntina dor.umente under ActC of 2000 on Accountina.

Raiffeisen Bank.Zrt.

Raiffeisen
BANK

1133 Budapest Váci út 1 ló-J18.

Fővárosi TörvértysEék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfétértesítö

•

Customer advice

BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12.01.-2021.12.31.
Kivonat sorszám: 2021/0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Tétel azon.

Könyvelés
Értéknap

Oldal 8/12
Számlafula jdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBÁN:

Tranzakció megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867- 00100000
0100-A0CJAB -001
HU871200 1008 0158 4867 0010 0000

Terhelés(-)

Jóváírást*)

Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774528 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK21L0000482011
Kedvezményezett neve:
Kedvezmónye7'*‘B '-^mlnstzáma:
Közlemény: cv végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774553 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2ÍI0000482012
Kedvezményezett neve:

Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774577 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK21L0000482013
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774608 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482014
Kedvezményezeti neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény. Év végi jutalom
Könyveli díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774641 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektranikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK21L0000482015
Kedvezményezett neve:
KedvezménvnMtt szómlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt df): 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774673 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK21L0000482016
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Ev végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy az e-számktkivonat nem minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatnak.
Please note (hotthe e-slatements are not reaarded as official accountina documents under ActC of 2000 on Accountina.

Raiffeisen Bank Zrt,

Raiffeisen
BANK

1133 Budapest, Váci út 11 ó-ll 8.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyiéi értesítő * Customer advice
BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12.01. - 2021.12.31.
Kivonat sorszám: 2021 /0000012
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Devizanem:
HUF

Tétel azen.

3530774697

Könyvelés
Értéknap
2021.12.13.
2021.12.13.

Oldal 9/12
Számlatulajdonos:
Számlatípus:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:

Tranzakció megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867- 00100000
0100-A0CJAB-001
HU87 1200 1008 0158486700100000

Terhelés^)
Jóváírás(+}
~-7Ö.tXX>sT» ^^

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK21L0000482017
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szómlaszáma:
Közlemény: Ev végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774723

2021.12.13.
2021.12.13.

-70.000,00

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK2110000482018
Kedvezményezelt neve:
K-^'—^ményezett számlaszáma:
Közlemény: tv végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774747

2021.12.13.
2021.12.13.

-70.000,00

Eloktronikus forint átutalás
Referenda: GNK2110000462019
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szómlosrárna:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774770

-70.000,00

Elektronikus forint átutalás

2021.12.13.
2021.12.13. Referencia: GNK2110000482020
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:

^

Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774793

2021.12.13.
2021.12.13.

-70:000,00

Elektranikus forint átutalás
Referencia: GNK2110000482021

^

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszáma:

,

Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

35307748] 9

2021 12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK21L0000482022
Kedvezményezett neve:

-70.000,00
’^jT

Kedvezményezett szómlaszáma:
Közlemény: tv végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774845

2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás
Referencia: GNK21LD000482023
Kedvezményezett neve:

-70.000,00

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy oz o-számlakivonat nem minősül o számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szarinti szőmviteli bizonytau.^,..
Please note that the e-statements are not reaarded as official accountina documents under Act C of 2000 on Accountina.

Raiffeisen Bank Zrt.

Raiffeisen
BANK

1133 Budapest, Vóei út 116-118.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyfélértesíto • Customer advice
BANKSZÁMLAKIVONAT

_____

Oldal 10/12

Tárgyidőszak:
2021.12.01.-2021.12.31, Számlatulajdonos:
Kivonat sorszám: 2021/0000012
Számlatípus:
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Pénzforgalmi jelzőszám:
Utolsó kivonat; 2021.11.30.
Számla azonosító:
Devizanem:
HUF
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:

Téfel azen.

Könyvelés
Értéknap

Tranzakció megnevezése

BUDAPEST I. KERÜIETI KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01564867 - 00100000
0100 - A0CJAB - 001
HU87 1200 1008 0158 4867 0010 0000

Terhelést*)

Jóvóírás(+)

Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Ev végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774865 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482024
Kedvezményezett neve;
‘
Kedvezményszett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774889 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK211Ű000482025
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774913 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482026
Kedvezményezett new:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774937 2021,12.13.
2021.12.13.

Elektranikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2UŰ000482027
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF. Forgalmi jutalék

3530774977 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482028
Kedvezményezeti neve:
Kedvezményezelt számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530774995 2021.12.13.
2021.12.13.

Elektranikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2U0000482029
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:

Az eredetivel megegyező
Közlemény: Év végi jutalom

hiteles másolat.

Tájékoztatjuk, hogy az e-számíak'ivonat mm minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylatnak.
nr*ite tfinf tKo A-ctrihamonfo nro nrrf r*»rinrrU>rl n«; rsfirw-tnl nrvtnimtinn rlrv*.! imptnls nnrW Art C íif 9000 on Aonoimfino.

Raiffeisen Bank Zrt.

v - Raiffeisen
/SI BANK

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Ügyiéi értesítő * Customer advke
BANKSZÁMLAKIVONAT
Tárgyidőszak:
2021.12.01. - 2021 12.31. Számlatulajdonos:
Kivonat sorszám: 2021 /0000012
Számlatípus:
Készítés dátuma: 2021.12.31.
Pénzforgalmi jelzőszám:
Utolsó kivonat: 2021.11.30.
Számla azonosító:
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN:
Devizanem:
HUF

Tétel azen.

Könyvelés
Értéknap

Tranzakció megnevezése

Oldal 11 /12
BUDAPEST I. KEROlET! KÖZBIZTONSÁGI
Bankszámla
12001008 - 01584867 - 00100000
0100-A0QIAB-001
HU87 1200 1008 0158 4867 0010 0000

Terhelés(-)

Jóváírásj*)

Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3530775023

2021.12.13.
2021.12.13.

Elektronikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: GNK2110000482030
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom
Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3534260380

2021.12.16.
2021.12.16.

Elektronikus forint átutalás

-1.090.000,00

Referencia: GNK2110000627728
Kedvezményezett neve: NAV SZIA
HU35100320000605595000000000
KÖsdemény: NAV SZJA 2021.11 .hó
Könyvelt díj: 4.251,00 HUF Forgalmi jutalék

3534260391

2021.12.16.
2021.12.16.

Elektronikus forint átutalás

-840.000,00

Referenda: GNK2110000627729
Kedvezményezett neve: SZÖG-KI. ADÓ
Kedvezményezett számlaszáma:
HU 12100320000605591200000000
Közlemény: Szoc. Hj. adó 2021.11 .hó
Könyvelt díj: 3.276,00 HUF Forgalmi jutalék

3534260401

3534260418

2021.12.16.
2021.12.16.

Elektronikus forint átutalás

2021.12.16.
2021.12.16.

Elektronikus forint átutalás

-208.000,00

Referencia: GNK2U0000627730
Kedvezményezett neve: NAV TB.
Kedvezményezett számlaszáma:
HU91100320000605581900000000
Közlemény: Tb járulék 2021.11 .hó
Könyvelt díj: 811,20 HUF Forgalmi juíalók
-81.000,00

Referencia: GNK21LQ0Q0627731
Kedvezményezett neve: NAV SZAKKÉPZÉSI Hl
Kedvezményezett számlaszáma:
HU69100320000605606100000000
Közlemény: Szakképzési hj. 2021.11 .hó
Könyvelt díj: 343,00 HUF Forgalmi jutalék

3541306889

2021.12.27.
2021.12.25.

Elektranikus forint átutalás

-70.000,00

Referencia: AFK2110000715233
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlaszáma:
Közlemény: Év végi jutalom

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Könyvelt díj: 310,00 HUF Forgalmi jutalék

3546290893

2021.12.31.
2021.12.31.

Díj, jutalék

-40.083,15

Referencia: T00088948941601

Tájékoztatjuk, hogy az e-számlakivonat nem minősül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonytatnak.

Budapest I. kerület közbiztonsági közalapítvány

Kérelem

Alulírott Sziklai Attila a Közbiztonsági Közalapítvány elnöke, Székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér L. bankszámlaszám: 12001008-01584867-00100000; adószám:
18079966-1-41, azzal a kéréssel fordulok az I. kerületi Önkormányzathoz, mint alapítójához,
hogy az Alapító okiratban meghatározott célokra, a 2022.évi tevékenységre, tervezett Szent
György és Szent Flórán jutalmakra. Rendőrök és Tűzoltók részére, valamint a kuratóriumi
tagok tiszteletdíj kifizetésére, és annak járulékai utalásához szüksége lenne Alapítványnak, 10
millió forint költségvetésben elfogadott összegre. Kérem a kifizetések gördülékenységéhez,.. a
támogatásról mielőbb gondoskodni szíveskedjenek.

Budapest, 2022. március 10.

Köszönettel:

Sziklai Attila
Kuratórium Elnök

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve,
székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Neve: Budapest I. Kér. Közbiztonsági Közalapítvány
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószáma: 18079966-1-41
nyilvántartási száma: 01-01-0005822
Képviselő-. Sziklai Attila

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím.... ):
Sziklai Attila
tel:
e-mail:

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak
kerületi vonatkozásaira:
Budapest I. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalmazása
A kerületi Tűzoltók jutalmazása
Polgárvédelem támogatása

4) A támogatásból

megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

A Közalapítvány
megvalósítására.

2022,évi

működésére.

Alapító

Okiratban

feltüntetett céljainak

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege.adószám: 18079966-1-41
Mivel a Közalapítvány adószáma 1-es, nem tartozik az ÁFA körben, nem tud ÁFA
visszaigénylést eszközölni.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
202E. április Szent György, valamint Szent Flórián napi rendőrök és tűzoltók
jutalmazása.
2022. novemberében szintén év végi jutalmazások rendőrök és tűzoltók részére.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől
vagy alapítói joggyakorlása
alá
tartozó alapítványtól,
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:
Hiltontól kapott támogatás 1.500 000,-Ft.
Sajnos a járvány miatt most nem tudtak több támogatásban részesíteni.
MTVA támogatás folyamatban.

Budapest, 2022. március

/
i
Sziklai Attila
elnök

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
1.

nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának
történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2.

nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy
kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót
visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

3.

nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint
a Knyt. 8, §-a szerinti érintettségről (Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat),

4.

amennyiben

a

pályázó

nem

szerepel

az

állami

adóhatóság

által

vezetett

köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem
régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
5.

ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak minősül, arra vonatkozó Írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek
megfelel.

ÁTLÁTHATÓSÁG! NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről

Alulírott. Sziklai Attila mint a(z) Budapest I. Kér. Közbiztonsági Közalapítvány székhely: 1014
Budapest. Kapisztrán tér 1. adószám: 18079966-1-41) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen
okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50.
§ (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv.
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnekl.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. Kér.
Közbiztonsági 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. március fár.

cégszerű aláírás

c/
:iklai Attila
elnök1

1 átlátható szervezet:
a) ' az állam a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat a nemzetiségi ónkormányzat, 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 vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba)' tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint ?.5%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba).
bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak:
c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

NYILATKOZAT

Alulírott, SZIKLAI ATTILA a(z) Budapest I. kér. Közbiztonsági Közalapítvány (adószám.
18079966-1-41) képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincsen.

nyilatkozom,

hogy

szervezetünknek

lejárt

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022. március

cégszerű aláírás

^iklai Attila
elnök

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy)-.
-

neve:..................,...........................................................
lakcíme:..........................................................................

-

születési helye:..............................................................
születési ideje-...............................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:............................................................................
székhelye:.........................................................................
cégjegyzékszáma:...........................................................
adószáma:.........................................................................

c)

képviselőjének neve:.........................................................
(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb
szervezet):
neve: Budapest I. Kér. Közbiztonsági Közalapítvány
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviselőjének neve: Sziklai Attila

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 01-01-0005822
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II.

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

-

a támogatandó cél:
A Közalapítvány 2022. évi működésére, Alapító Okiratban feltüntetett céljainak
megvalósítására.
pályázott/kérelmezett összeg: 10.000.000,-Ft költségvetésben elfogadott összeg

III.

Összeférhetetlenségi és érintettség!' nyilatkozatok
a) Összeférhetetlenség

Oelen 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.)

1

Amennyiben összeférhetetlenség ál! fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor-.

Budapest, 2022. március

cégszerű aláírás

Sziklai Attila
elnök

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
nernállfenn,

(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. március

cégszerű aláírás

Sziklai Attila
elnök

2

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-elökészitöként 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-előkészitőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a
honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva Írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, Összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
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e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti
képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a
főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő
testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak
minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot).
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító:

735649

adószáma:

15735643-2-41

bankszámlaszáma:

12010154-00379543-00100000

képviseli:

Váradiné Naszály! Márta polgármester

a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

nyilvántartási szám:

01 -01 -0005822

országos azonosító: 0100/60963/1995/609631995
adószám:

18079966-1 -41

képviseli:

Sziklai Attila kuratóriumi elnök

a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1.

Támogató .............../........ önkormányzati határozata alapján jelen támogatási

szerződésben rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi
céltámogatást nyújt a Támogatott részére.
2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére

10.000.000,- Ft, azaz tíz millió forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott Raiffeisen Banknál vezetett 12001008 - 01584867 - 00100000 számú
számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal.
3.

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A

támogatási összeg a jelen szerződés hatályba lépésétől 2022. december 31. napjáig
használható fel az alábbi célokra.
3.1.

Támogatott a támogatás összegét 2022. évi működésére, Alapító Okiratában

feltüntetett céljainak megvalósítására használhatja fel.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha

ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.
6.

Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás

összegének a nyilvánosságra hozatalához.
7.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása

érdekében lehet felhasználni.
8.

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra

történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladatteljesítése érdekében történt.
9.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai

beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
10.

A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének

aláírásával kell igazolni.
11.

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

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

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy

a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített cél megvalósítására,

e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra

jogosult, ha
14.1 .Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
15.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás

esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató

részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
17.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított

céljellegű támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy a
Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított
késedelmi kamattal növelten.
18.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak

szerint 2023. február 28. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának
egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés
céljából kell megküldeni a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére.
19.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés

„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához" címűjelen szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak
szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is,
amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatási szerződés hatályba lépése és 2022.

december 31 közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb
számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó

kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
21. ATámogatott azÁht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira
vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú
melléklete.
22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató elállása, felmondása esetén Támogató
él a 2. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig
kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
Egyéb rendelkezések
23.

A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő

időpontokban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
24. A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
25.

Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint

támogatót feltünteti.
26.

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

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
27.

Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának

pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis") támogatást
részére nem ítéltek meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022.
(III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2022.

Budapest 2022.

Váradiné Naszályi Márta

Sziklai Attila

polgármester

kuratóriumi elnök

Jogi ellenjegyzés:

dr. Németh Mónika
jegyző
2022.

//

Pénzügyi ellenjegyzés:

gazdasági irodavezető
2022.

A szerződés mellékletei:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

támogatási szerződés 1. melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről

Alulírott,...........................................mint a(z).......................... (székhely:................................
adószám: ............................... ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával
ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése
értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a .............................. (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

17 átlátható szervezet:
a)j!L az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)jj_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

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

támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

Alulírott,
..............................................
(adószám:.......................... ) képviselőjeként

a(z)

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincsen.

nyilatkozom,

hogy szervezetünknek lejárt

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 3. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a
<övetkezőkben foglalt feltételekkel:
___
____
___
__
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

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)

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2021 -ban kapott támogatáshoz
Sorszám Számla
száma

Szolgáltatás,

Számla

ÁFA

bruttó

nettó

tartalom

értéke (Ft)

értéke (Ft)

(Ft)

áru Számla

megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.

re7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT
Sziklai Attila, mint a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 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, ..................................................

Sziklai Attila
kuratóriumi elnök

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 a Támogatottal a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által
államháztartáson

kívüli

forrás

átvételéről

és

az

államháztartáson

kívülre

nyújtott

támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete által meghatározott
támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást
a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes
számlák, teljesítési

igazolások,

banki

kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban

fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges
szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó
tényeket.

A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél
valóban megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell
tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését,
a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási
kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott
támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a
szen/ezet bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa
visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a
számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi
szöveget!
„Felhasználva.........................Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
202.... évi BDV/.................... támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező
hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő
aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni.
Minden egyes számla esetében így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el,
amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán
merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés
keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A

számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A
számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy
kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott
szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően
csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb.
átutalásának megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek
| Személyi jellegű kifizetések
! Költségnem megnevezése

Az elszámolást alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

Bérköltségek

szerződés

hitelesített

másolata;

kifizetési

jegyzék;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Megbízási díjak

-

megbízási

szerződés

hitelesített másolata;
-

kifizetési

- számla vagy
kifizetési

jegyzék

jegyzék (bérjegyzék)

(bérjegyzék)

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
^ Tiszteletdíjak,
honoráriumok

megbízási

szerződés

-

számla,

vagy

kifizetési

hitelesített másolata;

jegyzék (bérjegyzék) vagy

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

megbízási szerződés

hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

(ha

kifizetése

a

tiszteletdíj

készpénzben

történik, akkor a nettó összeg
átvételét

a

magánszemély
igazolja)

bizonylaton

a

aláírásával

I Ösztöndíjak

- elöntés az ösztöndíjról (ki, | - ösztöndíj szerződés vagy
mennyit, mennyi időtartamra) 1 kifizetési
hitelesített másolata;

bizonylat

(bérjegyzék)

- az ösztöndíjas beszámolója
az elvégzett tevékenységről;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített .
|

, másolata

(ha

az

I kifizetése

ösztöndíj

készpénzben

történik, akkor a nettó összeg
átvételét

a

bizonylaton

, magánszemély
___________

a .

aláírásával

____ ; igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az elszámolást alátámasztó
1 bizonylatok

nyomtatvány -

beszerzés

számla

hitelesített

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- számla

másolata;
pénzügyi

teljesítés

igazoláséra

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Könyv, folyóirat vásárlása,
előfizetése

számla

hitelesített

- számla

másolata;
pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat
bankkivonat

vagy
hitelesített

másolata
Egyéb anyagbeszerzés (pl.
élelmiszerbeszerzés)

számla

hitelesített - számla

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat
hitelesített másolata

kiadási
vagy

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség
- megrendelő hitelesített - számla
másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Utazással,

kiküldetéssel, -

szállítással

megrendelő

hitelesített -számla

összefüggő másolata;

költségek

-

számla

hitelesített

, másolata;
pénzügyi

teljesítés ^

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata

I

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni
hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén
hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs
szolgáltatások

(telefon,

internet, posta)

szerződés

megrendelő

vagy -számla

hitelesített

másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési

és

szerződés

megrendelő

webfejlesztési

másolata;

szolgáltatások díja

-

számla

másolata;

vagy - számla
hitelesített
hitelesített

-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített - számla

másolata;
i í

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

1 igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
1 hitelesített másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített - számla

másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Karbantartási,

javítási

szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített - számla

másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szakértői, oktatási, képzési,

-

tanácsadói

másolata;

díjak

és

biztosítási

-

megrendelő
számla

hitelesített - számla
hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására
pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített - számla

másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Reprezentációs költségek

| -

megrendelő

hitelesített - számla

másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására
pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások 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;
I -

pénzügyi

teljesítés

igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

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

Ingatlanok, gépek és egyéb

- árajánlat, megrendelő és

eszközök felújítása

szerződés a

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
-

számla

hitelesített

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Eszközök

vásárlása,

előállítása

- árajánlat, megrendelő és j - számla
szerződés
hitelesített I
másolata;
-

számla

hitelesített >

másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

| pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi
eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz
százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás
megrendelésének

írásos

és

számviteli

nyilvántartásba

vételére

vonatkozó

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

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó
köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki
napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási
szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles
jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb
az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A
határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni
a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét
- a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató
bankszámlájára. A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell
visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a
saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték
növekedésből adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló
szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott
köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az
általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a
számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást.
Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és
átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben
meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont - a támogatás átutalásával
kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos

kiadásokkal

kell

elszámolnia.

A támogatás juttatásának

napján

és

a

támogatás

felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell
elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont
szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő
nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a
Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a
kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által
készített és hitelesített fordítás.)

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
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..............................

III.

a támogatandó cél:........................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:..................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt
pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §ában foglalt összeférhetetlenség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló
körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre
került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt
pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak
eleget tettem.
Budapest, 2022............................
cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott tánnogatások 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
ía) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6.
§-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormánytagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos,
a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott
vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai
parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a
főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi
önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási
szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak
minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot).
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 7„ nyilvántartásiszáma: 13
01-0003402, adószáma: 18210084-1-41; képviseli: Csicsvári Gyula, a továbbiakban: Alapítvány) 2022.
április 27-én egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat).
Az Alapítvány 2022. júniusában szervezi meg a 11. és 2022. őszén pedig a 12. Budavári Bach-fesztivált
és ezen fesztiválok megszervezéséhez kéri az Önkormányzat támogatását.
Az Alapítvány 2015 óta rendezi meg rendszeresen a „régizenei- és orgonafesztiváljait" az I. kerület
gyönyörű történelmi környezetében, színesítve ezen rendezvényekkel a Budavár kulturális életét.
Magyarország első és egyetlen Bach-fesztiválja kizárólag historikus, barokk hangszereket szólaltat meg,
2017-ben pedig magának). S. Bach feljegyzéseit alapul véve megépült Magyarország legnagyobb
barokk orgonája, amely egyedülálló az egész régióban, különleges kulturális élményt nyújtva ezáltal az
I. kerületben lakóknak és az idelátogatóknak egyaránt.

A mellékletként csatolt egyedi támogatási kérelem részletesen bemutatja a koncertsorozat
költségvetését és az igényelt támogatás felhasználási módját. A 2022. évben az Alapítvány először
nyújtja be együttesen a két fesztiválra az egyedi támogatási kérelmét.
A benyújtott költségvetés értelmében a két fesztivál becsült költsége 21 480 000 forint, amelynek egy
részét egyéb forrásokból finanszírozza az Alapítvány.
A Budavári Önkormányzathoz a benyújtott támogatási kérelemben a június hónapban tartandó
fesztiválhoz 5 500 000 forintot, az ősz során megrendezésre kerülő fesztiválra 6 000 000 forint
támogatást igényelt az Alapítvány.
Az Alapítvány - folytatva a korábbi évek hagyományait - a 11. és a 12. Bach-fesztivál koncertjeit is
belépőjegymentesen kívánja elérhetővé tenni az érdeklődők számára.
Az Alapítvány és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat között a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat

Képviselő-testületének

BDV/14724-4/2021.

ügyiratszámon

18/2021. (VI.

támogatási

24.)

önkormányzati

szerződés jött

létre,

határozata

melynek

alapján

keretében

az

Önkormányzat 4 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott az Alapítvány által megrendezésre került 9.
Bach-fesztivál megnevezésű rendezvény megtartására. Az Önkormányzat az összeg felhasználási
határidejét 2021. december 31 -ig határozta meg. Az Alapítvány a támogatás felhasználására vonatkozó
elszámolását benyújtotta és ezen támogatással elszámolt.
Továbbá az Alapítvány és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat között a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozata alapján
BDV/20596-3/2021. ügyiratszámon további támogatási szerződés jött létre, melynek keretében az
Önkormányzat 5 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott az Alapítvány által megrendezésre került 10.
Bach-fesztivál megnevezésű rendezvény megtartására. Az Önkormányzat az összeg felhasználási
határidejét 2021. december 31-ig határozta meg. Az Alapítvány ezen támogatás felhasználására
vonatkozó elszámolását is benyújtotta és ezen támogatással is elszámolt.
A Gazdasági Iroda az elszámolásokat ellenőrizte és akként nyilatkozott, hogy a támogatások
elszámolása megfelelő, az Alapítvány által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási
szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatások felhasználására a támogatási
szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően
került sor. Az elszámolások részét képező számlák a Gazdasági Irodán megtekinthetők.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról
szóló döntés.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló bl2Q22. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett
egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.
A Rendelet 5. § (1) bekezdés alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés
és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
a)

amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.)

3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b)

amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési-, felszámolási-, kényszer-végelszámolási

eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,
c)

amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,

d)

amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,

legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e)

amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatáséhoz kapcsolódó, lejárt elszámolási

kötelezettségét nem teljesítette,
f)

amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási

jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy
nyilatkozatot tett.
A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a)

természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét,

lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét,
adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,
b)

a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi

vonatkozásaira,
c)

a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések

ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
d)

az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,

visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e)

a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

f)

a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi

alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani
A Rendelet 8. §-a alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi
mellékleteket, nyilatkozatokat:
a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti
érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.
A kérelem a rendelet előírásainak megfelel.
Az előterjesztés javasolja, hogy a támogatás kifizetése két ütemben történjen, igazodva ezáltal a 11. és
a 12. Bach-fesztivál időpontjaihoz. Továbbá amennyiben az őszi fesztivál-program egy esetleges
veszélyhelyzeti intézkedés miatt mégsem kerülne megtartásra, úgy a támogatás második részlete nem
kerül kifizetésre. Az Alapítvány jelezte továbbá, hogy elképzelhető a jövőben a számlaszámúkban
bekövetkező módosítás, emiatt a határozati javaslat kitér arra, hogy a szerződés nem lényegi tartalmát
érintő szerződésmódosításokra a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.
A sürgősség indoka az, hogy az Alapítvány által szervezett 11. Bach-fesztivál 2022. június hónapjában
kerül megrendezésre, mely időpont tekintetében egy későbbiekben hozandó döntés a rendezvény
sikeres megszervezését kockáztatná.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelméről
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
18/2021. (VI. 24.) önkormányzati határozata alapján megkötött, a BDV/14724-4/2021.
ügyiratszámú támogatási szerződés szerint nyújtott 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint
felhasználásának a Bach Akadémia

Kulturális Alapítvány által benyújtott elszámolását

elfogadja.
2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 111/2021.
(IX. 30.) önkormányzati határozata alapján megkötött, a BDV/20596-3/2021. ügyiratszámú
támogatási szerződés alapján nyújtott 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint felhasználásának
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány által benyújtott elszámolását elfogadja.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ...................

Ft, azaz

.......................... forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt - a Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" soráról,
átutalással - a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány részére a „11. és 12. Budavári Bachfesztivál 2022 júniusi és őszi" koncertsorozat megrendezéséhez két részletben a mellékletként
foglalt támogatási szerződésben rögzítettek szerint.
4.

A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának részletezését, ütemezését és egyéb
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak tartalom szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező „Támogatási
szerződés" aláírására, továbbá arra, hogy a szerződés lényegi tartalmát nem érintő változás
esetén a szerződés módosítását is aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Referatúra

3. DÖNTÉSI I AVAS LAT MELLÉKLETEI

1.

Támogatási szerződés

2.

Támogatási kérelem

3.

2 db Elszámolásilap

1

MELLÉKET

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1törzskönyvi

azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli:

Váradiné Naszály! Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),

másrészről
a

Bach Akadémia Alapítvány

(székhely: 1011 Budapest, Szalag utca 7., nyilvántartási szám: 13-01

0003402, adószám: 18210084-1 -41, bankszámlaszám:............Bank........................................ . képviselő
neve:

Csicsvári Gyula elnök; a továbbiakban: Támogatott

között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre

nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete, a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete és a .../2022. (...)
önkormányzati határozat figyelembe vételével a Támogató az alább részletezett feltételekkel

vissza

nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére
a „11. és 12. Budavári Bach-fesztivál 2022 júniusi és őszi" koncertsorozat' megvalósítására.
2.

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt K512 „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" sor terhére

..................Ft, azaz..................... forint támogatást biztosít, amelyet
a

Támogatott

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

Banknál

vezetett

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

számú

számlaszámára két részletben (I. részlet:................. forint és II. részlet:................ forint) átutal, az alábbi
feltételekkel.
Az I. részlet (............. forint) átutalására jelen Szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor a
Támogatott szerződésben megjelölt bankszámlájára.
A II. részlet (.............. forint) átutalására az őszi koncertsorozatot megelőzően, 2022. augusztus 30-ig
kerül sor.
3.

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Támogatott által benyújtottjelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben feltüntetett
célokra, a támogatói döntést tartalmazó .../2022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022.
..................

napja és 2022. december 31. napja között használható fel, a jelen szerződés 7.

mellékleteként szereplő Támogatott!

kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint
az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen Szerződés 1.

mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.

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

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. melléklete. Amennyiben Támogatott
valamelyik bankszámlaszáma módosulna, megszűnne és új számlát nyitna, úgy a korábbi számla
megszűnése előtt 30 nappal korább köteles az új számla tekintetében kiállított azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet a Támogató részére kiállítani és átnyújtani és a felek a jelen
szerződést módosítani kötelesek.
6.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
támogatott program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A
támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a program nem kerül megtartásra, úgy a
támogatás kifizetésére részére nem kerül sor. Amennyiben a támogatás átutalása után bármilyen okból
kifolyólag mégsem kerül megrendezésre a júniusi vagy őszi koncert, úgy Támogatott a már részére
kifizetett támogatás adott részletét Támogató részére visszafizetni köteles 8 napon belül.
10.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
° az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
° a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
° a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
11.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

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

12.

melléklete tartalmazza.

13.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók
14.
Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
15.
ha

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

a) Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
b)Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel,
úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a
felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a
jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) által számított késedelmi kamattal növelten.
18.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 15. pontban rögzített elállása, valamint a 17.
pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával,
valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
19.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) felhasználásával tételes és
hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a
Támogató részére postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

2023. február 28. napjáig

20.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című,
jelen szerződéshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még
a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. melléklet szerint). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi,
hogy, a támogatói döntést tartalmazó .../2022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022............
napja és 2022. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított
számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
21.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 17. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8

napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 18. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések
22. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
23.
Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének és lógójának megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.
24.
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.

25. Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának pénzügyi
évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (Ili. 22.)
Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis") támogatást részére nem ítéltek meg,
továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.

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 készült 5 azaz öt példányban.
Budapest, 2022........................„

"

Budapest, 2022................... „

a Támogató képviseletében

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

2022.

Csicsvári Gyula
elnök

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022.

"

Mellékletek:

1. melléklet - Átláthatósági nyilatkozat
2. melléklet - Felhatalmazó levél
3. melléklet - ÁFA-nyilatkozat
4. mellékelt - Elszámolási lap
5. melléklet - Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. melléklet - Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. melléklet-Támogatási kérelem

támogatási szerződés 1. melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, .............................................. mint a(z) .......................... (székhely: ..................................
adószám: ................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláíráséval ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................ (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)jL az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)yj_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadórólszóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete

NYI LATKOZAT

Alulírott, .................................................
képviselőjeként
1.

a(z)

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

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

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 3. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az...........................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól-.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
.......................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT
.......................................... .

mint

a

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

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott
....................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Kelt:..................................(hely),....................... (év)........................ (hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete

ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányéra (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva

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

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári Önkormányzat

........................................ számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/....................... szerződés
szerinti támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán 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
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

! Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

| bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

| - szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

-

döntés

mennyit,

az

ösztöndíjról

mennyi

(ki,

időtartamra)

hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazoláséra
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata

(ha

az

vagy

hitelesített
ösztöndíj

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

aláírásával igazolja)

-

ösztöndíj

szerződés

vagy

kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)

Költségnem megnevezése
Irodaszer,

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat
bankkivonat

- számla

vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

élelmiszerbeszerzés)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

-

megrendelő

hitelesített

- számla
i
1

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,

kiküldetéssel,

szállítással

összefüggő

költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített ^
másolata
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatét.
Kommunikációs szolgáltatások 1 - szerződés vagy megrendelő
(telefon, internet, posta)

hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfej lesztési

és

szolgáltatások

díja

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
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;
I - számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

1 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

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomda költsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb
1 eszközök felújítása

-

árajánlat,

j szerződés

megrendelő és
a
kivitelezésre

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
j másolata
Eszközök vásárlása, előállítása !-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

hitelesített

másolata;
‘ - számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

- számla

1 bankszámlakivonat hitelesített
| másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

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

Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításéval kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:..........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:.......................................................................................
székhelye:....................................................................................
cégjegyzékszáma:....................................................................
adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................

-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:..........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

b)

c)

II.

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

III.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszen/ezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő

bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest

I.

kerület

klímavédelem,

és

Budavári

ezen

belül

Önkormányzat
a

(továbbiakban

kerület területén

lévő

Önkormányzat)

elkötelezett

a

épületállomány energiahatékonysági

korszerűsítése és a kapcsolódó megújuló energia technológiák alkalmazása mellett, melyet a lakások
energetikai célú felújítási pályázat többszöri kiírása is igazol.
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 5.2.3. pontja szerint lakossági energetikai beruházásokat
elősegítő javaslat: „egy helyi tanácsadó iroda megnyitása meghatározott ügyfélfogadási idővel, ahol
szakértő(k) segítséget, javaslatot, tanácsot tudnak adni az érdeklődők számára a beruházásokhoz,
vagy

akár

a

környezettudatos,

energiatakarékos

életvitelhez

kapcsolódóan".

A

Budavári

Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) a 143/2021. (IV.22.) polgármesteri
határozattal került elfogadásra a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt, a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljárva a képviselő-testület tagjaival történő véleményezést követően, a
beérkezett vélemények figyelembe vételével.
A RenoHUb Projekt célja a hazai lakóépület-állomány energetikai korszerűsítésének léptékváltás
jellegű dinamizálása. A RenoHUb Projekt az Európai Unió Horizon 2020 innovációs programja
keretében valósul meg, melynek megvalósítását egy öt szervezetből álló RenoHUb Konzorcium hajtja
végre. A Projekt keretében Magyarországon egyablakos, a lakóépületek energetikai felújítását
támogató rendszer jön létre. A RenoHUb rendszer két pillérre épül, egy komplex, felhasználóbarát
RenoHUb Online Platformra, továbbá egy egységes arculattal rendelkező irodahálózatra (ún.
Tanácsadó Irodákra).
A RenoHUb projekten belül megvalósuló tanácsadóiroda-hálózat neve RenoPont Energetikai
Otthonfelújítási Központ. A tanácsadóiroda-hálózat első tesztirodája Nagykanizsán nyílt, illetve kettő
tesztiroda Budapesten nyitott meg, amely irodák projektidőszak alatti működtetéséhez szükséges
költségeket 2022. novemberig a projekt tudja biztosítani.
Ehhez a hálózathoz csatlakozna a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Az önkormányzati
iroda működésének finanszírozásához ezen időszak alatt a projekt a RenoPont arculat irodai
kialakításával, marketing anyagokkal, illetve a szükséges tudásanyaggal (beleértve a www.renopont.hu
weboldal mögötti rendszereket) tud hozzájárulni. A RenoPont a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, sz.
alatti Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) épületében az
Ügyfélszolgálati Iroda azon pontján kerülne kialakításra, amely a Városüzemeltetési és Beruházási
Iroda részére fenntartott ügyfélfogadó pult. A RenoPont heti 1 alkalommal 1 óra időtartamban
működne. A RenoPontban energiahatékonysággal foglalkozó szakember fogadja a lakosokat. Az
Önkormányzat meglévő szakismereteivel támogatja a RenoHub projektet. A támogatáshoz szükséges
egy szakértő bevonása megbízási szerződéssel. (Jelenleg nincs energetikus szakvégzettségű
köztisztviselő a Hivatalban.)
A RenoPont irodák tervezett szolgáltatásai, feladatai között van a RenoPont online platformon
személyesen konzultációra időpontot foglaló ügyfelek tájékoztatása online, vagy személyesen a
RenoPontban. Megtörténik az ügyfelek adatainak felvétele és menedzselése az online platformhoz
kapcsolódó CRM rendszerben. Az ügyfeleket ellátja a RenoPont a felújítások lebonyolításához
szükséges energetikai, műszaki, pénzügyi tanácsokkal a szakemberek bevonásának menedzselése
mellett folyamatos a kapcsolattartás.
Az Önkormányzat kiemelt feladata a Környezetvédelmi Programban és a Fenntartható Energia és
Klíma Akciótervben rögzített célok elérése. A RenoHUb projekttel való együttműködést ennek
figyelembe vételével végzi.
A RenoPont iroda működésének fedezete rendelkezésre áll a következők szerint: a Környezetvédelmi
Alap felhasználásáról 2022. február 24-én döntött a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 60/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozatában, melyben jóváhagyta az
energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozását, működtetését heti 1 alkalommal. A jóváhagyott
keret 1 000 000 forint, mely rendelkezésre áll a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében az „Egyéb szolgáltatások" (K337) és az
„előzetesen felszámított ÁFA" (K351) előirányzatokon.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadáséra.

2. Döntési

javaslat*
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampányban való részvételről
1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat csatlakozik a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ"
kampányhoz.

2)

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

polgármestert a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
3) A „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampány irodául kijelöli a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti épületében
található Ügyfélszolgálati Irodában lévő információs pultot.
4)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a tanácsadó pont működéséhez energetikus szakember megbízásáról gondoskodjon.

5)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a RenoPont működésének
költségkeretét 1 000 000 forintban határozza meg, mely rendelkezésre áll a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete
3. mellékletében az „Egyéb szolgáltatások" (K337) és az „előzetesen felszámított ÁFA" (K351)
előirányzatokon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. április

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet:
Együttműködési megállapodás

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Szervezet nyilvántartási száma:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Képviselő neve:
(a továbbiakban: Energiaklub)

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület
1056 Budapest Szerb utca 17-19.
01-02-0006637
18076592-2-41
10900059-00000008-72750009
18076592-9499-529-01
Méhes Martina ügyvezető és szakmai igazgató

másrészről:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:

Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
1056 Budapest Szerb utca 17-19.
23373242-2-41
01-09-962542
Statisztikai számjel:
23373242-9412-572-01
Képviselő neve:
Koritár Zsuzsanna ügyvezető igazgató
(a továbbiakban: Magyar Energiahatékonysági Intézet)
a RenoHUb projekt és konzorcium képviseletében

másrészről:
Székhely:
Adószám:
Törzsszám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Képviselő neve:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
15735643-2-41
735649
12010154-00379543-00100000
15735643-8411-321-01
Váradiné Naszályi Márta

a továbbiakban: önkormányzat
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett.

Előzmények

1.1. A RenoHUb Projekt az Európai Unió Horizon 2020 innovációs programja keretében valósul meg, melynek
megvalósítását egy öt szervezetből álló RenoHUb Konzorcium hajtja végre. A RenoHUb Konzorciumot Jelen
Megállapodásban az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet képviseli. A RenoHUb Projekt célja a hazai
lakóépület-állomány energetikai korszerűsítésének léptékváltás jellegű dinamizálása. A Projekt keretében
Magyarországon egy egyablakos, a lakóépületek energetikai felújítását támogató rendszer jön létre. A RenoHUb
rendszer két pillérre épül, egy komplex, felhasználóbarát RenoHUb Online Platformra, továbbá egy egységes
arculattal rendelkező irodahálózatra (ún. Tanácsadó Irodákra).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett a klímavédelem, és ezen belül
a Város területén lévő épületállomány energiahatékonysági korszerűsítése és a kapcsolódó megújuló energia
technológiák alkalmazása mellett. Az Önkormányzat meglévő szakismereteivel támogatja a RenoHub projektet. Az
Önkormányzat feladata az Önkormányzat Klímastratégia dokumentumában rögzített fejlesztések megvalósítása. A
RenoHUb projekttel való együttműködést ennek figyelembe vételével végzi.
1.2. A RenoHUb projekten belül megvalósuló tanácsadóiroda-hálózat neve RenoPont Energetikai Otthonfelújítási
Központ. A tanácsadóiroda-hálózat első tesztirodája Nagykanizsán nyílt, illetve kettő tesztiroda Budapesten nyitott
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meg, amely irodák projektidőszak alatti működtetéséhez szükséges költségeket 2022. november 15-ig a projekt tudja
biztosítani. Az önkormányzati iroda finanszírozásához ezen időszak alatt a projekt a RenoPont arculat irodai
kialakításával, marketing anyagokkal, illetve a szükséges tudásanyaggal (beleértve a www.renopont.hu weboldal
mögötti rendszereket) tud hozzájárulni.
A RenoPont irodák tervezett szolgáltatásai, feladatai többek között:
»

a RenoPont online platformon személyesen konzultációra időpontot foglaló ügyfelek tájékoztatása online,
vagy személyesen az irodában,

•

az ügyfelek adatainak felvétele és menedzselése az online platformhoz kapcsolódó CRM rendszerben,

•

az ügyfelek ellátása a felújítások lebonyolításához szükséges energetikai, műszaki, pénzügyi tanácsokkal,

•

a szakemberek bevonásának menedzselése,

•

kapcsolattartás, ügyfél panaszok és értékelések kezelése.

A Megállapodás tárgya

2.1. Felek a fenti Megállapodásban foglaltaknak megfelelően megvizsgálták egy Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat RenoPont Tanácsadó Iroda létesítésének a lehetőségeit, és ezúton kifejezik közös szándékukat, hogy a
RenoHUb projekten belül a Felek együttműködésének eredményeként Tanácsadó Iroda - RenoPont Energetikai
Otthonfelújítási Központ - nyíljon. Az iroda tervezett nyitása 2022. május 16.

Felek kötelezettségei az együttműködés keretében

3.1. Az együttműködés keretében Felek vállalják az alábbiakat:
3.1.1. A RenoHUb projekt képviseletében az Energíaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet a RenoPont hálózat
keretében a projektidőszak alatt megnyíló Tanácsadó Irodával kapcsolatban az alábbiakat vállalja:
-

a lakossági tanácsadó iroda létrehozáséhoz szakmai hátteret és kidolgozott know-how-t biztosít a projekt a
projektidőszakon belül;

-

személyes egyeztetést a tanácsadó-iroda létesítésének és működtetésének feltételeiről, az önkormányzati
szempontok és igények felméréséről;

-

a projekt keretében kidolgozandó üzleti modell leírását, amely biztosítja a tanácsadó irodák folyamatos
fejlesztését, és ezek hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát;

-

a tanácsadó irodák egységes arculatának kialakításét;

-

képzést a tanácsadó irodák munkatársai számára;

-

a mindenkori adatvédelmi szabályozást betartva, egymásnak adatot szolgáltatnak a Tanácsadó Irodán
keresztül megvalósult otthonfelújításokkal kapcsolatban, különös tekintettel az elért energiafelhasználás és
károsanyag kibocsátás csökkenéssel kapcsolatban

-

egy éves online kommunikációs kampány keretében országos sajtónyilvánosságot, folyamatos, aktív
kommunikációt tudunk biztosítani az önkormányzat RenoPont irodájának.

3.1.2. Az Önkormányzat vállalja,
-

az iroda projektidőszakon belüli működtetését, legalább 1 fő megbízási szerződéssel;

-

személyes

egyeztetéseket

a

tanácsadó

iroda

létesítésének

és

működtetésének feltételeiről,

az

önkormányzati szempontok és igények becsatornázásáról;
-

konzultációt és információkat annak érdekében, hogy a projekt keretében kidolgozandó üzleti modellt

-

egy kijelölt kapcsolattartót, aki az önkormányzat részéről az együttműködésért felelős, és akivel a fenti

leginkább az önkormányzati szempontok figyelembe vételével tudjuk megalkotni;
egyeztetéseket le tudjuk folytatni,
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-

lehetőségekhez mérten az önkormányzat releváns kapcsolatainak a RenoPont irodába való becsatornézását
(pl. műszaki ellenőrök, építőipari kivitelezők, stb.),

-

a kommunikációs kampány megtámogatását saját csatornáikon, valamint

-

a RenoPont iroda helyszínének biztosítását, kialakítását és fenntartását.

3.2. Az iroda megnyitásáért a RenoHUb projekten belül a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI), mint
munkacsomag-vezető, illetve az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, mint konzorciumvezető
felelős.
3.3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a RenoHUb projekt adatkezelési tájékoztatóját és az abban
foglaltak szerint kezeli az iroda ügyfeleinek az adatait.
Megállapodás időtartama, megszűnése

4.1. Jelen megállapodás RenoHUb Projekt 2022. november 15-i lezárását követően hatályát veszti, ezzel egyidejűleg
jelen megállapodás felülvizsgálatra kerül.
4.2. A projekt keretében kidolgozásra kerül egy üzleti modell, egy részletes üzleti terv, amely biztosítja a tanácsadó
iroda hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.
4.3. A Felek azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntethetik meg a megállapodást, amennyiben a másik fél a
jelen Megállapodásból származó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a szerződésszegést az erre
vonatkozó írásbeli felszólítást követő 8 napon belül sem orvosolja.
Díjazás

5.1 A Felek megállapodnak, hogy Jelen megállapodás részeként egyik fél sem részesül díjazásban.
5.2. A RenoPont iroda esetleges bérlési feltételeiről külön bérleti szerződés rendelkezik.

Kapcsolattartás

6.1 Felek a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolattartóként a következő személyeket
jelölik meg:
Önkormányzat kapcsolattartója:
Név: Újszászi Györgyi
Tel.: +36203539336
E-mail: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
Energiaklub kapcsolattartója:
Név: Schum Gergely
Tel.:+36 20 9781072
E-mail: schum@energiaklub.hu
Magyar Energiahatékonysági Intézet kapcsolattartója:
Név: Koritár Zsuzsanna
Tel.: +36 70 3611709
E-mail: koritar@mehi.hu
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A kapcsolattartók feladat- és hatásköre nem terjed ki a jelen Megállapodásban rögzített vállalások módosítására.

Adatkezelés

7.1. A Felek a Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 rendelkezései szerint jogosultak kezelni.
Vegyes rendelkezések

8.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése vagy megváltoztatása kizárólag írásban, a Felek közös
megegyezésével történhet és mindkét Fél aláírásával érvényes.
A jelen Megállapodás szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton
közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a Megállapodás megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok
kizárólag

postai

úton

kézbesíthetők. A jelen

Megállapodással

kapcsolatos írásbeli

nyilatkozatok akkor is

szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen
esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről
szóló postai jelentés napja.
8.2. Amennyiben a Megállapodás teljesítése során bármelyik fél minősített adatokba nyer betekintést, vagy azok
birtokába jut, köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.
8.3. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra
vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
lehetőségét.
8.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket.
8.5. A Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1 a)
bekezdése alapján kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződéses
jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a szerződés hatályosulása alatt folyamatosan átlátható szervezetnek
minősüljön.
8.6. Felek a jelen Megállapodás keretei között kötelesek legjobb szakmai tudásuk szerint együttműködni,
vállalásaiknak magas szakmai színvonalon eleget tenni és a Megállapodás teljesítése során a törvényi előírásokat
maradéktalanul betartani. Ennek keretében haladéktalanul és folyamatosan tájékoztatják egymást minden olyan
tényről és valószínű eshetőségről, amely a Megállapodás teljesítését befolyásolja, vagy arra hatással lehet.
8.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében foglaltak alapján, valamint a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének
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és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021

(VI.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a

Megrendelő a www.kozadat.budavar.hu linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.
8.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
-1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat (2 db)
- 2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

(2 db)

- 3. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
8.9. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tön/énykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
8.10. Felek rögzítik, hogy mindent megtesznek a megállapodásban foglaltak maradéktalan és pontos teljesítése
érdeKében. Az együttműködés keretében esetlegesen felmerülő akadályokat egymást segítve, közösen hárítják el a
résztvevők érdekinek figyelembevételével. Ennek megfelelően a felmerült vitáik egymás között békés úton történő
rendezésére törekednek elsősorban, és csak azok sikertelensége esetén fordulnak a hatályos magyar polgári
eljárásjogszabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták és magukra nézve kötelezőnek fogadták el. A jelen megállapodás 5 egymással mindenben megegyező eredeti
példányban készült, amelyből 1 példány az Energiaklubot, 1 példány a Magyar Energiahatékonysági Intézetet, 3
példány az Önkormányzatot illeti.

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

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

Energiaklub

Magyar Energiahatékonysági

képviseli:

Intézet

Méhes Martina

képviseli:

ügyvezető és szakmai

Koritár Zsuzsanna

igazgató

ügyvezető igazgató

Buoapest, 2022.............

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseli
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Pénzügyi fedezetet nem igényel. Budapest, 2022.
Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Kiss-Bander Marianna pénzügyi iroda vezető
Jogi szignalizáció
Budaoest, 2022................

dr. Németh Mónika jegyző
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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 (1 a) pontja szerint - kijelentem,
hogy az általam képviselt................................................................................................................szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

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 személyjogi 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 szerkezet 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

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.), mint Önkormányzat időkorlátozás nélkül 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 a
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 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, telefonszém 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

3.

melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött megállapodáshoz
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a megállapodás 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: hivatakSbudavar.hu:
telefon: (+36) 1 -458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adaivedelemi'^budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám, lakcím, adóazonosító szám
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 kiadáséról 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 valójog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon
belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
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 valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes
adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait
a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő
ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy
védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy
az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az

adatvedijlemtat<udavar.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, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1)391-1400
E-mail: ugvfelszolgalatffinaih.hu:
web oldala: htt s://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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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a „Passzold vissza, leső!" kampányban való részvételre

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
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Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Légárfié Gulyás Rita
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése,
hatékonyságának javítása, a versenyképesség hosszú távú biztosítása és a körforgásos gazdaság felé
történő átmenet céljából a hulladékképződés megelőzése vagy csökkentése, a képződő hulladék
káros hatásainak megelőzése, mennyiségének, illetve veszélyességének csökkentése, továbbá a
használt termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási
körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és
a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása cél a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény) bevezetőjében kiemelésre került.
A Hulladéktörvény 7.

§ (1)

bekezdése állapítja

meg a

hulladékképződés megelőzése és a

hulladékgazdálkodás során a tevékenységek elsőbbségi sorrendjét. Amennyiben a hulladékképződés
megelőzése, valamint a hulladék újrahasználatra való előkészítése nem lehetséges, a hulladék
újrafeldolgozása a következő folyamat, mely a hulladékhierarchiában következik.

Fenti

törvényi

rendelkezést

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

169/2013. (XII.12.) határozatával elfogadott Budapest I. kerület környezetvédelmi programjának 4.4.1.
pontja is tartalmazza. A környezetvédelmi programban meghatározott célok elérését segíti elő jelen
előterjesztés szerinti kampányhoz való csatlakozás.

A fiókokban nagyon sok olyan mobiltelefon található, amely már működésképtelen, vagy javítása
sokkal többe kerül, mint egy új, jóval modernebb készülék megvásárlása, ugyanakkor szakszerűen
szétbontva és újrafelhasználva visszakerül az anyagkörforgásba.
A Jane Goodall Intézet vezetésével (a KÖVET Egyesület, a Védegylet és az Afrikáért Alapítvány
partnerségében) 2022-ben ötödik évét folytatja a „Passzold vissza, Tesó!" mobiltelefon visszagyűjtő
kampányt. A kampány célja, hogy a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került
mobiltelefonokat visszagyűjtsük,

minél nagyobb mennyiségben. A visszagyűjtött telefonokat a

körforgásos gazdaság elvei szerint feldolgozzák, és az így kinyert értékes fémeket újrahasznosítják.
Amennyiben a fémek újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz
szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog, így megóvhatóak például a kongói főemlősök,
élőhelyük és a helyi lakosság érdekei.
A kampány munkahelyeken és az oktatásban egyaránt fenntarthatósági szemléletformálásra is
alkalmas, A szervezők bevonják a gyűjtésbe a budapesti kerületi önkormányzatokat, ügyfeleiket, és az
önkormányzati

tulajdonú

vállalatok,

intézmények

dolgozóit.

A

kampány

során

mobiltelefon

gyűjtődoboz kerül kihelyezésre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Budavári Önkormányzat) 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti épületébe. A dobozba a
gyűjtésbe

bevontak

helyezhetik

el

azokat

a

telefonokat,

melyeket

nem

tudnak továbbadni

használatra. A kampány során a Budavári Önkormányzat kommunikációs felületein hírt ad a
kampányban

való részvételről felhívva a

munkatársak és a

lakosság figyelmét az akcióhoz

kapcsolódás lehetőségére. Ezen kívül a tájékoztató anyagokat minél szélesebb körben megismerteti,
a kampányhoz tartozó plakátot kihelyezi, a kampányidőszak zárásakor az összegyűlt mobiltelefonokat
eljuttatja a szervezőkhöz.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46.
§ (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat*

1

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a „Passzold vissza, Tesó!" kampányban való részvételről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat csatlakozik a környezeti fenntarthatóságot, a környezet védelmét
elősegítő „Passzold vissza, Tesó!" mobiltelefon visszagyűjtő kampányhoz.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete gyűjtési pontnak kijelöli a 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatti hivatali épületben lévő ügyfélszolgálati irodát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. április

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. május 12-i ülésére
a 1011 Budapest, Fő utca 21.3. emelet 2. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlásáról
nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

készítéséért felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

dr. Láng Orso[>j
Irodavezető

dr, Németh Mónika
jegyző

—i ^

Váradiné Naszály! Márta
polgármester^

é

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A C-fund Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: C-fund Kft.,
cégjegyzékszám: 01 -09-912449, székhely: 1126 Budapest, Szendrő utca 30. 2. emelet 1., képviseli: Bakó
Sándor ügyvezető) és Bakó-Horváth Marianna vevők jogi képviseletében eljárva Dr. Györfi-Tóth Balázs
ügyvéd (Györfi-Tóth és Társa Ügyvédi Iroda) 2022. április 03. napján érkezett levelében elővásárlási
jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban:
Önkormányzat).
Dr. Györfi-Tóth Balázs ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a Cui Jin
eladó és a C-fund Kft., valamint Bakó-Horváth Marianna vevők között 2022. február 08. napján az eladó
1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 14413/2/A/14 hrsz-ú, 1011 Budapest, Fő
utca 21.3. emelet 2. szám alatt található, 142 m2 alapterületű, 3 szobás, „lakás" megnevezésű ingatlan
és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 1150/10000 tulajdoni illetőség (a továbbiakban:

Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát, valamint az
Ingatlan 2022. február 08. napján lekért nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolatát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárét 104.000.000.- Ft (732.394.- Ft/m2) összegben
határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevők a szerződés aláírásával egyidejűleg foglaló jogcímén, fele-fele
arányban banki átutalással megfizetnek az eladó részére 10.000.000.- Ft összeget, míg a fennmaradó
94.000.000.- Ft összegű vételár-hátralékot a vevők legkésőbb 2022. április 09-ig fizetik meg az eladó
részére.

T /V z a ó N,

A képviselő-testületi ülés formája:

A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az Ingatlant az abban található
bútorokkal, kiegészítőkkel és berendezésekkel együtt a vevők azt követő 3 munkanapon belül veszik
birtokba, hogy a teljes vételár maradéktalanul megfizetésre kerül az eladó részére.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló Budapest I. kerület, belterület 14413/2 hrszú,
1011 Budapest, Fő utca 21. szám alatti társasházi ingatlan a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és
Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki
jelentőségű

területen,

kiemelten

védett

régészeti

lelőhelyen,

régészeti

lelőhelyen,

valamint

világörökségi helyszínen fekszik.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében első
helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan esetén a fővárosi és kerületi
önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A vevők tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme az Ingatlan tulajdoni lap másolatán széljegyen szerepel.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

szóló

16/1995.

(XI.

30.) önkormányzati

rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és átruházásáról a
Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___12022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő utca 21.3. emelet 2. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A

Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról,

a

vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogéval a Cui Jin eladó és
a C-fund Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: C-fund Kft.,
cégjegyzékszám: 01 -09-912449, székhely: 1126 Budapest, Szendrő utca 30. 2. emelet 1., képviseli: Bakó
Sándor ügyvezető), valamint Bakó-Horváth Marianna vevők között 2022. február 08. napján az eladó
1/1 arányú tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 14413/2/A/14 hrsz-ú, 1011 Budapest, Fő
utca 21.3. emelet 2. szám alatt található, 142 m2 alapterületű, 3 szobás, „lakás” megnevezésű ingatlan
2

és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 1150/10000 tulajdoni illetőség értékesítése
tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 104.000.000.Ft összegű vételáron.
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. április „...... "
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BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Ö,V*y

Lipták Noémi

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

csoportvezető

jegyző

polgármester
'./'o/gárí'V

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) rendelet alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő
testületet a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

A feladat teljesítése érdekében a hivatal szervezeti egységei jelentették az egyes határozatban foglalt
feladatok végrehajtását, ami alapján került összeállításra az alábbi beszámoló.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Határozat száma

Határidő

Tárgy

Intézkedés
A

helyiségbérleti
99/2021.

(IX.

30.)

önkormányzati határozat

díjkedvezmény

nyújtásáról

koronavírus-járvány

okozta

hatások

enyhítése

a

díjkedvezmény

igénybevételének
lehetőségéről
szóló
tájékoztatás az Önkormányzat honlapján 2021.

a

turizmusban működő kerületi vállalkozások részére a

határozatról,

október
2022. április 30.

8-án

díjkedvezmény

közzétételre
iránti

került.

kérelem

A

benyújtási

határidejét a Képviselő-testület 2022. január

érdekében

15-ig

meghosszabbította.

bernyújtására

nincs

További

mód,

kérelem

a

határozat

elkészültek,

telepítésük

végrehajtásra került.
110/2021.

(IX.

30.)

Közösségi könyvszekrények kihelyezéséről

2022. február 28.

önkormányzati határozat

113/2021.

(IX.

30.)

önkormányzati határozat
158/2021.

(X.

21.)

önkormányzati határozat
174/2021.

(X.

21.)

önkormányzati határozat

A

könyvszekrények

folyamatban van.
Budapest

1.

Egészségügyi

kerület

Budavári

Szolgálata

Önkormányzat

alapító

okiratának

2022. március 31.

A módosítás átvezetése folyamatban van.

módosításáról
a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok elszámolási

2022. április 30.

határidejének meghosszabbításáról
a Budapest 1. kerület, Döbrentei u. 6. fszt. 4. szám
alatti

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

meghosszabbításáról

A támogatási szerződés módosítások aláírásra
kerültek.

A lakásbérleti szerződés 2021. november 23án megkötésre került.

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Szociális
195/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat

és

Gyermekjóléti

Szolgáltatási

okiratának módosításáról

Központ

alapító

2022. március 31.

A módosítás átvezetése folyamatban van.

Tárgy

Határozat száma

201/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat
204/2021.

(XI.

25.)

Határidő
megrendelés:

képviselői keretből padok beszerzésére

(XI.

25.)

önkormányzati határozat

(XI.

25.)

önkormányzati határozat

217/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat
218/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat
219/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat
221/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat
222/2021.

(XI.

25.)

önkormányzati határozat
236/2021.

(XII.

16.)

önkormányzati határozat

A padok telepítése megtörtént.

30.
a 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírásáról

2022. március

a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok elszámolási
2022. március 31

határidejének meghosszabbításáról
a

206/2021.

azonnal,

telepítés: 2022. március

önkormányzati határozat
205/2021.

Intézkedés

koronavírus-járvány

érdekében

a

vállalkozások

okozta

turizmusban
részére

hatások
működő

nyújtandó

enyhítése

tárgyal a kiírásról.
A támogatási szerződés módosítások aláírásra
kerültek.
A díjkedvezmény iránti

kerületi

helyiségbérleti

A képviselő-testület 2022. május 12-i ülésén

kérelem

benyújtási

határidejét a Képviselő-testület 2022. január
2022. április 30.

15-ig

meghosszabbította,

további

kérelem

díjkedvezmény tárgyában hozott 99/2021. (IX. 30.)

bernyújtására nincs mód. A kérelmek elbírálása

önkormányzati határozat módosításáról

lezárult, a határozat végrehajtásra került.

a Budapest I. kerület, Attila út 12. III. em. 15. szám
alatti

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. március 31

meghosszabbításáról
a 1016 Budapest, Csap u. 4. fszt. 3.szám alatti lakásra
vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról

2022. március 31.

a 1014 Budapest, Országház utca 11.1. em. 12. szám
alatti

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Úri utca 8. 2. em. 1. szám alatti
lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Úri utca 31. fszt. 6. szám alatti
lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

meghosszabbításáról
a 1013 Budapest, Apród u. 10. I. em. 2. szám alatti
lakásra

vonatkozó

meghosszabbításáról

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

A lakásbérleti szerződés 2022. február 2-án
megkötésre került.
A

lakásbérleti

szerződés

megkötése

folyamatban van.
A lakásbérleti szerződés 2022. február 3-án
megkötésre került.
A lakásbérleti szerződés 2022. február 8-án
megkötésre került.
A lakásbérleti szerződés 2022. február 8-án
megkötésre került.
A lakásbérleti szerződés 2022. február 8-án
megkötésre került.

Határozat száma
237/2021.

(XII.

Tárgy
16.)

önkormányzati határozat
241/2021.

(XII.

16.)

önkormányzati határozat
267/2021.

(XII.

16.)

önkormányzati határozat

a 1015 Budapest, Donáti u. 53. II. emelet 9. szám alatti
lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről

(1.

13.)

önkormányzati határozat

2022. március 31.

a 1012 Budapest, Márvány u. 7. földszint 5. szám alatti
lakásra

jogviszony

2022. március 31.

vonatkozó

bérleti

a Budapest 1. kerület, Dísz tér 16. szám alatti
Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázata

2022. március 31.

meghosszabbításáról

elszámolási határidejének meghosszabbítására
a

6/2022.

Határidő

Szociális

keretében

kártya

és

Budavári

nyújtott

gyógyszervásárlás

Intézkedés
A lakásbérleti szerződés 2022. február 7-én
aláírásra került.
A lakásbérleti szerződés 2022. február 8-án
aláírásra került.
A támogatási szerződés módosítása aláírásra
került.

Egészségkártya

élelmiszervásárlás
tárgyában

és

kötendő

2022. március 31.

A megállapodások megkötésre kerültek.

együttműködési megállapodás megkötéséről
7/2022.

(1.

13.)

önkormányzati határozat
10/2022.

(I.

13.)

önkormányzati határozat
11/2022.

(1.

13.)

önkormányzati határozat
12/2022.

(1.

13.)

önkormányzati határozat
14/2022.

(1.

13.)

önkormányzati határozat
26/2022.

(II.

24.)

a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó
szerződés, valamint az egészségügyi szolgáltatókkal
történő együttműködési megállapodás megkötéséről
2022. évi költségvetési

döntések közbeszerzési eljárások fedezetéről
döntések közbeszerzési eljárások fedezetéről

döntések közbeszerzési eljárások fedezetéről

döntések közbeszerzési eljárások fedezetéről
a

polgármester

havi

illetményének-

költségtérítésének összegéről

27/2022.

a főállású alpolgármester havi illetményének- és

24.)

önkormányzati határozat

költségtérítésének összegéről

Az oltási szerződés megkötése folyamatban
van.
A szükséges fedezet szerepel a 2022. évi

rendelet elfogadása

költségvetésben.

2022. évi költségvetési

A szükséges fedezet szerepel a 2022. évi

rendelet elfogadása

költségvetésben.

2022. évi költségvetési

A szükséges fedezet szerepel a 2022. évi

rendelet elfogadása

költségvetésben.

2022. évi költségvetési

A szükséges fedezet szerepel a 2022. évi

rendelet elfogadása
és

önkormányzati határozat
(II.

2022. március 31.

azonnal
azonnal

költségvetésben.
Az

illetményszámfejtési

rendszerben

az

rendszerben

az

átvezetés megtörtént.
Az

illetményszámfejtési

átvezetés megtörtént.

Határozat száma
2Q/2Ü22.

(II.

Tárgy
24.)

önkormányzati határozat
29/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
30/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
31/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
32/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
35/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
36/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

a

társadalmi

megbízatású

Határidő
alpolgármester

havi

illetményének- és költségtérítésének összegéről

azonnal

Intézkedés
Az

illetményszámfejtési

rendszerben

az

átvezetés megtörtént.

a polgármester 2021. évben kivett szabadságáról
szóló

beszámoló

elfogadásáról

és

a

2022.

évi

azonnal

További intézkedést nem igényel.

2022. március 31

További intézkedést nem igényel.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

A támogatási szerződés aláírásra került.

szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Alapító

okiratának

módosításáról,

könyvvizsgálójának kijelöléséről
a

Budavári

Felelősségű

Lakás ügynökség
Társaság

2022.

Nonprofit
évi

Korlátolt

üzleti

tervének

Nonprofit

Korlátolt

elfogadásáról
a

Budavári

Lakásügynökség

Felelősségű Társasággal való támogatási szerződés
aláírásáról
a térfelügyeleti rendszer bővítéséről a 2022. évben

azonnal

A

közbeszerzési

tanácsadóval

a

kiírás

előkészítése folyamatban van.

Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó
fogorvossal a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre

2022. március 15.

A feladat-ellátási előszerződés aláírásra került.

vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről
az 1. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó

37/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

intézmények és köznevelési intézmények részére
adrenalin injekciók beszerzéséről és az adrenalin
injekciók

használatához

kapcsolódó

Tervezetten májusban történik meg az oktatás
azonnal

oktatások

az

injekció

beadásáról,

a

beszerzésre

követően kerül sor.

szervezéséről
38/2022.

(II.

24.)

a kerületben dolgozó védőnők MAVE tagsági díjának

önkormányzati határozat

átvállalásáról

39/2022.

a Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány

(II.

24.)

önkormányzati határozat

részére 3 770 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról

2022. március 20.

A kifizetés megtörtént.

2022. március 31.

A szerződés megkötése folyamatban van.

ezt

Tárgy

Határozat száma
40/2022.

(II.

24.)

Határidő

a „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban

önkormányzati határozat

való részvételről

41/2022.

a tibeti és a székelyföldi lobogók Városháza épületén

(II.

24.)

önkormányzati határozat
42/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
43/2022.

(II.

24.)

való elhelyezéséről
a

1013

Budapest,

Alagút

utca

1.

szám

a 1014 Budapest, Nándor utca 4. 1. emelet 9. szám
alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

44/2022.

a 1014 Budapest, Fortuna u. 3. szám alatti ingatlan

24.)

átminősítéséről

45/2022.

a Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti
Társasház Épület-felújítási pályázata elszámolási

(II.

24.)

46/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
(II.

24.)

önkormányzati határozat

A lobogók kihelyezése megtörtént.

2022. március 7.

a

lejárt

határidejű

önkormányzati

október 14-től

időszakban

a

a közös képviselő részére átadásra kerültek.
önkormányzat

nem

élt az

elővásárlási

jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre
2022. április 25-én az ingatlan-nyilvántartási

2022. április 30.

kérelem

postázásra

került

az

illetékes

földhivatalnak.

határozatok

végrehajtásáról
2019.

A szavazólapok aláírásra és 2022. március 7-én

Az
2022. február 28.

2022. március 31.

határidejének meghosszabbításáról

a
47/2022.

2022. március 10.

került.

önkormányzati határozat

önkormányzati határozat

A csatlakozás megtörtént.

álló padlástér értékesítéséről

önkormányzati határozat
(II.

2022. március 10.

alatti

Társasházban található osztatlan közös tulajdonban

Intézkedés

2021.03.08.

határozott

meghosszabbításával

idejű

azonnal

került.
További intézkedést nem igényel.

napig tartó

lakásszerződések

kapcsolatos

A támogatási szerződés módosítása aláírásra

További intézkedést nem igényel.

döntések

felülvizsgálatáról és módosításáról
50/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

51/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

szavazatszámláló

bizottságok

tagjainak

és

póttagjainak megválasztásáról

azonnal

a 1014 Budapest, Hess A. tér 3.1. emelet 7-7/A. szám
alatti

lakásra

vonatkozó

meghosszabbításáról

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

További intézkedést nem igényel.

2022. március 10-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

Határozat száma

52/2022.

(II.

Tárgy

24.)

önkormányzati határozat

53/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat
55/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

Határidő

a 1011 Budapest, Iskola u. 12. 1. em. 5. szám alatti
lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezéséről

2022. március 31.

a 1011 Budapest, Iskola u. 14. 1. em. 6. szám alatti
lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. március 31.

meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Szentháromság u. 7. fszt. 3. szám
alatti

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

Intézkedés

2022. március 8-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

2022. március 9-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
2022. március 10-én tájékoztató és felszólító

2022. április 30.

meghosszabbításáról

levél került kiküldésre, melyet a bérlő 2022.
március 23-án átvett.

K. 1. eseti települési támogatás megállapítása iránti
56/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

kérelme ügyében kelt BDV/19840-4/2021. számú
elutasító

határozat

ellen

benyújtott

fellebbezés

azonnal

A döntés megküldése a kérelmező részére
megtörtént.

elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
H. M. szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása
57/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

iránti kérelme ügyében kelt 188/2021. (XI. 24.) NOKSB
határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról

azonnal

A döntés megküldése a kérelmező részére
megtörtént.

és a határozat helybenhagyásáról
S.
58/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

T.

szociális

kártya

keretében

nyújtott

élelmiszertámogatás iránti kérelme ügyében 2021.
november

15.

napján

kelt

BDV/19586-5/2021.

azonnal

ügyiratszámú végzés ellen benyújtott fellebbezés

A döntés megküldése a kérelmező részére
megtörtént.

elutasításáról és a végzés helybenhagyásáról
H. P. J. születési támogatás iránti kérelme ügyében
59/2022.

(II.

24.)

önkormányzati határozat

kelt

149/2021.

(X.

20.)

NOKSB

határozat

ellen

benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat
helybenhagyásáról

azonnal

A döntés megküldése a kérelmező részére
megtörtént.

Határozat száma

64/2022.

(III.

Tárgy

24.)

Határidő

azonnal / folyamatos

évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

65/2022.

Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit

(III.

24.)

Kft. a 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

66/2022.

Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit

24.)

önkormányzati határozat
67/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
68/2022.

(Ili.

24.)

önkormányzati határozat
69/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

Kft. a 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
a

Budapesti

Közlekedési

Részvénytársasággal

Zártkörűen

haszonkölcsön

(III.

24.)

önkormányzati határozat

28-án

az

EKR

rendszerében

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

A szerződés aláírása megtörtént.

azonnal

A szerződés aláírása megtörtént.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

Működő
szerződés

megkötéséről
a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

2022.

évre

szóló

rendezvénytervet

is

magába foglaló éves szolgáltatási terve elfogadásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

70/2022.

március

közzétételre került.

önkormányzati határozat
(III.

Az Önkormányzat közbeszerzési terve 2022.

a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat 2022.

önkormányzati határozat

Intézkedés

Társaság részére nyújtott 30 653 000 Ft összegű
támogatás

felhasználására

vonatkozó

elszámolás

A fel nem használt támogatás összege 2022.
azonnal

március

22-én

visszautalásra

került

önkormányzat számlájára.

elfogadásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
71/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

Társasággal
határozat

a

256/2021

alapján

kötött

(XII.16.)

önkormányzati

támogatási

szerződés

2022. március 31.

A szerződés módosítása megtörtént.

2022. március 31.

A szerződés módosítása megtörtént.

módosításáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
72/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

Társasággal

a

257/2021.

(XII.16.)

önkormányzati

határozat alapján kötött vállalkozási keretszerződés
módosításáról

az

Határozat száma

Tárgy
a

73/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

Határidő

Berg Praxis Egészségügyi

Felelősségű
háziorvosi

Társasággal
körzetre

a

Szolgáltató
11.

vonatkozó

Intézkedés

Korlátolt

számú

felnőtt

feladat-ellátási

azonnal

A feladat-ellátási szerződés aláírásra került.

szerződés megkötéséről
74/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
75/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
76/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

a Csalogány 38 Medical Center Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött adásvételi szerződés 2. számú

A döntés a Csalogány 38
2022. április 30.

Korlátolt

módosítása tárgyában

Felelősségű

Medical Center

Társaság

részére

megküldésre került.

a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar
önkormányzatiság

helyreállítása

tárgyában

További intézkedést nem igényel.

megfogalmazott 10 pontjának támogatásáról
2022.

kisebb szobrok kihelyezéséről

április

30.

(szerződés)

A vállalkozási szerződés aláírása folyamatban
van.

az 1. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő civil szervezetek, továbbá az 1.
77/2022.

(Ili.

24.)

önkormányzati határozat

kerületi általános iskolás korú gyermekek részére
nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatok
2022.

évi

támogatására

vonatkozó

A szükséges keret a 2022. évi költségvetésben

azonnal

rendelkezésre áll.

pályázatok

keretösszegének meghatározásáról
78/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
79/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
83/2022.

(III.

24.)

a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására
vonatkozó

előterjesztés

(X.21.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatáról
a

2022.

évi

84/2022.

a

24.)

szóló

a 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 29. 1. emelet 1.

adományozásáról

(III.

mellékletéről

szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 171/2021

önkormányzati határozat
önkormányzati határozat

2.

További intézkedést nem igényel.

tájékoztatóról

2022.

évi

adományozásáról

Budavári

Szent

György

díj

Budavári

Szent

Flórián

díj

következő

képviselő

testületi ülés

A képviselő-testület 2022. május 12-i ülésén
tárgyalja a felülvizsgálat eredményéről szóló
tájékoztatót.

2022. április 22.

A kitüntetés átadásra került.

2022. április 21.

A kitüntetés átadásra került.

Határozat száma
85/2022.

(III.

Tárgy
24.)

2021.

évben

benyújtott

önkormányzati határozat

pályázatok elbírálásáról

86/2022.

2021.

(III.

24.)

évben

benyújtott

önkormányzati határozat

pályázatok elbírálásáról

87/2022.

2021.

(III.

24.)

évben

benyújtott

önkormányzati határozat

pályázatok elbírálásáról

88/2022.

Sz. K.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

K.

Határidő
energiahatékonysági
energiahatékonysági
energiahatékonysági

közterület-használati hozzájárulás iránti

kérelmének elbírálásáról

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

Intézkedés
A pályázó tájékoztatása a döntésről 2022.
április 27-én megtörtént.
A pályázó tájékoztatása a döntésről 2022.
április 27-én megtörtént.
A pályázó tájékoztatása a döntésről 2022.
április 27-én megtörtént.
A

döntés

közlése

2022.

április

1-jén

megtörtént.

H. J. T. lakbértámogatás megállapítása iránti kérelme
89/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

ügyében kelt 7/2022. (I. 11.) NOKSB határozat ellen
benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat

azonnal

A döntés megküldése a kérelmező részére
megtörtént.

helybenhagyásáról
Dr.
90/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

N. O. T. születési támogatás iránti

kérelme

ügyében 2022. január 23. napján kelt BDV/13812/2022

ügyiratszámú

fellebbezés

határozat

elutasításáról

ellen

és

a

benyújtott

azonnal

határozat

A döntés megküldése a kérelmező részére
megtörtént.

helybenhagyásáról
91/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
92/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
93/2022.

(III.

24.)

a 1013 Budapest, Alagút utca 1. mfszt. 5. alatti lakásra
vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
a 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. 2. emelet 4.
szám

alatti

lakásra

vonatkozó

bérleti jogviszony

2022. április 30.

bérleti jogviszonyénak rendezése

94/2022.

a 1011 Budapest, Iskola u. 14. 1. em. 5. szám alatti

24.)

önkormányzati határozat
95/2022.

(Ili.

24.)

önkormányzati határozat

2022. április 30.

meghosszabbításáról
a 1011 Budapest, Fő u. 3. lit em. 14. szám alatti lakás

önkormányzati határozat
(III.

2022. április 30.

lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezéséről

2022. április 30.

a 1016 Budapest, Krisztina krt 69. fszt. 1. szám alatti
lakásra

vonatkozó

meghosszabbításáról

bérleti

jogviszony

2022. április 30.

2022. április 1-jén a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
A

lakásbérleti

szerződés

megkötése

folyamatban van.
2022. április 6-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
2022. április 6-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
2022. április 26-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

Tárgy

Határozat száma

96/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

97/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

98/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
99/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

Határidő

a 1014 Budapest, Tárnok u. 13. 3. emelet 11. szám
alatti

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

A döntésről a kijelölt bérlő és a GAMESZ 2022.
2022. április 30.

meghosszabbítása iránti kérelemről
a 1011 Budapest, Pala u. 8. fsz. 6. szám alatti lakásra

A döntésről szóló tájékoztató és felszólító levél
2022. április 30.

kérelemről

a

kérelmező

részére

2022.

április

26-án

kiküldésre került.

a 1014 Budapest, Tárnok u. 13. 1. emelet 4. szám
lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. április 30.

meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 23. fszt. 1. szám
alatti

április 26-án kiértesítésre került, a lakásbérleti
szerződés megkötése folyamatban van.

vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti

alatti

Intézkedés

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. április 30.

meghosszabbításáról

A

lakásbérleti

szerződés

megkötése

folyamatban.
2022. április 7-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

a 1014 Budapest, Úri utca 14.1. emelet 6. szám alatti
100/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
101/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat
102/2022.

(III.

24.)

önkormányzati határozat

lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. április 30.

meghosszabbításáról
a 1014 Budapest, Úri u. 31. 1. em. 4. szám alatti
lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. április 30.

meghosszabbításáról
a 1016 Budapest, Úri u. 34. 1 emelet 4. szám alatti
lakásra

vonatkozó

bérleti

jogviszony

2022. április 30.

meghosszabbításáról

2022. április 6-án a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
2022. április 7-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.
2022. április 7-én a lakásbérleti szerződés
aláírásra került.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az
Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

2. DÖNTÉSI JAVASLAT* 1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.J2Q22. (....) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a lejárt határidejű 99/2021. (IX. 30.), a 158, 174/2021. (X. 21.), a 201, 204, 205, 206,
217, 219, 221,222/2021. (XI. 25.), a 236, 237, 241,267/2021. (XII. 16.), a 6,10,11,12,14/2022.
(I. 13.), a 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55,
56, 57, 58, 59/2022. (II. 24.), a 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 85,
86, 87,88, 89,90,91,93,94,95, 97, 99,100,101,102/2022. (III. 24.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2.

A Képviselő-testület a 110, 113/2021. (IX. 30.), a 195/2021. (XI. 25.) és a 76/2022. (III. 24.)
önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2022. május 31-ig, a 218/2021. (XI. 25.),
a 7/2022. (1.13.), a 35/2022. (II. 24.) és a 92, 96, 98/2022. (III. 24.) önkormányzati határozatok
végrehajtásának határidejét 2022. június 30-ig, valamint a 37, 39/2022. (II. 24.) önkormányzati
határozatok végrehajtásának határidejét 2022. július 31 -lg meghosszabbítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: érintett szakirodák

Budapest, 2022. május 2.

Tárgy:

FW: Képviselői kérdések a 2022. május 12-i testületi ülésre

--------- Forwarded message--------Feladó: Gulyás Gergely < ulvas.gergelv@budavar.hu>
Date: 2022. máj. 11., Sze, 11:46
Subject: Képviselői kérdések a 2022. május 12-i testületi ülésre
To: Polgármester <polaarmester@budavar.hu>. Jegyző <iegvzo@budavar.hu>
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az alábbi kérdésekkel fordulok önhöz a képviselő-testületi ülés keretei között:
- Mi volt az oka annak, hogy a Polgármesteri Hivatal átállt a Forrás nevű szoftware alkalmazására?
Mekkora összegben és milyen áru vagy szolgáltatás megvásárlására kötött szerződést a Hivatal a Forrást
biztosító céggel? Kapott-e bárki jutalmat a Forrás bevezetéséért és ha igen, milyen indokkal és mekkora
összegben? Tervben van-e a Forrás használatának kiterjesztése az önkormányzat egyéb intézményeire és ha
igen, ez mennyibe fog kerülni és miért szükséges?
- 2021 márciusában az önkormányzat szerződést kötött a NEO Property Zrt-vel, amely 3 hónapra szólt,
nettó 14.980.099 forint értékben. A szerződés tárgya a Márai Sándor Kulturális Központ őrzése, takarítása,
karbantartása volt. A szerződést Ön írta alá. Szeretném megkérdezni, hogy a cég milyen módon került
kiválasztva, és a jogviszonya alatt mekkora összegű kifizetésben részesült, továbbá hogy a szerződései
melyik közzétételi oldalon elérhetők el. Kérném a tájékoztatását arról, hogy igaz-e, hogy a férje a cég
alkalmazásában áll, vagy állt a szerződés megkötésekor. Van-e fennálló szerződés a Budavári Kulturális
Nonprofit Zrt. és a NEO Property Kft között és ha igen, akkor mennyit fizet a Budavári Kulturális Nonprofit
Zrt. és milyen szolgáltatásokért? Továbbra is a NEO Property Kft alkalmazásában áll-e polgármester
asszony félje?
Tisztelettel,
Gulyás Gergely Kristóf

i

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest

I.

kerület Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9. A jegyző és az aljegyzők"

2.
A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

szabályzatáról szóló 12/2019.

§

Önkormányzat

Képviselő-testülete

szervezeti

és

(XI. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a

működési
következő

rendelkezés lép:
„(2) A polgármester a jegyző helyettesítésére legfeljebb két aljegyzőt nevezhet ki."

3. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. és 7. sora,b) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. -30. sora,
d) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora,
e) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sora,
f) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora,
g) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 44. sora,
h) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46. sora.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 19.
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Váradiné Naszályi Márta
oolgárme|ter

X V .
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A

rendelet

kihirdetése

a

megtörtént:
Budapest, 2022. május 19.

dr. Németh Mónika
jegyző

mai

napon

Általános indokolás

A rendeletmódosítás egyrészt a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének való megfeleltetést célozza.
Másrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel
összhangban megteremti a lehetőségét annak, hogy a Budavári Polgármesteri Hivatalnál pedig két
aljegyző kerülhessen kinevezésére.

Részletes indokolás

Indoklás a 1 §-hoz: Alcím módosul a tartalmi változásokhoz igazodva.

Indokolás a 2. §-hoz: A módosítás két aljegyző kinevezésére biztosít lehetőséget.

Indokolás a 3. §: A módosítás a

kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási

rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének való megfeleltetést szolgálja.

Indokolás az 4. §: A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási
bevételek együttes főösszegét 16 747 208 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes
főösszegét 16 747 208 e Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
a) a költségvetési bevételek főösszege

9 836 164 e Ft,

b) a költségvetési kiadások főösszege

15 478 978 e Ft,

c) a költségvetési egyenleg - 5 642 814 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 4 592 203
e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 1 050 611 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 1 268 230 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét
megszüntetése 2 540 000 e Ft.”

2. §
A Költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat
határozza meg:
a) működési költségvetési bevételek:

8 389 700 e Ft,

b) működési költségvetési kiadások:

12 981 903 e Ft,

c) felhalmozási költségvetési bevételek:

1 446 464 e Ft,

d) felhalmozási költségvetési kiadások:

2 497 075 e Ft,

e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 6 911 044 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1 268 230 eFt."

3. §
A Költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat 1 356 246 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és
céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja
meg.”

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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 19.

___ -
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Váradiné Naszályi Márta
polgármester

A

rendelet

kihirdetése

a

megtörtént:
Budapest, 2022. május 19.

dr, Németh Mónika
jegyző

mai

napon

1, melléklet a $12022. (V. 19,) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

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

2022. évi módositottj
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat
9813 048

KIADÁSOK

9 836 164 Költségvetési kiadások

8 367 384

8389 700

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 307 617

2329 933

KI

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991479

2991479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

3068 288

3068 288

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

Működési kiadások

ebből: általános tartalék
ebM: céltartalék
Felhalmozási bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. övi

15456662

előirányzat
15 478 978

12 963 787

12981 903

3891 562

3891 562

564 246

564 245

5 500 567

5 565759

186 500

186 500

2 820 914

2 773 837

140000

94 792

1325 754

1261454

1446 464

1446 464

2 492 875

2 497 075

87 464

87 464

K6

Beruházások

1 007 058

1011 258

1 350 000

1 350000

K7

Felújítások

1 266 025

1 266025

9 000

9 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

219792

219 792

5 753007

5 669 861

11 395 821

11 512 675 Finanszírozási kiadások (K9)

Belföldi finanszírozás bevételei

11 395821

11 512 675

Belföldi finanszírozás kiadásai

5753007

5 869 861

eóbő/: központi, irányító szervi támogatások folyósítása

4 601 631

4 601 631

ebből: központi, irányító szervi támogatások fo

4 601 631

4 601 631

ebből: betét lekötés
Államháztartáson belüli megelőlegezések

1100000

1100 000

51376

168 230

ebből: maradvány igénybevétele

4254190

4 254190

eööő/: betét megszüntetése

2540000

2 540 000

Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)

BEVETELEK MINDÖSSZESEN
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

6 794 190

21209 669
-4 601631

16608 038

6911 044

-4 601 631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

16 747 208 KONSZOLIDÁLTKlÁDÁSOK

-5642 814

-5 642814

Működési egyenleg

4 596403

4 592 203

Felhalmozási egyenleg

-1 046411

-1 050 611

5 642814

5 642 814

0

0

Finanszírozási egyenleg
EGYENLEG MINDÖSSZESEN

visszafizetése
Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás
(Belf.fin-Koi tám}

21 348 839 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési egyenleg

K91

1151376

1 268230

21 209 669

21 348 839

-4 601631

4 601631

16 608 038

16 747 208

1. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

2022. évi módosftottl

előirányzat

előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

KIADÁSOK

2022. évi eredeti
előirányzat

KIADÁSOK

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
BEVÉTELEK
Költségvetési bevételek
Működési bevételek

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított
előirányzat

6 162 603

7631 383 Költségvetési kiadások
Működési kiadások
6 184 919

7 609 067

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1442 617

1 464933

KI

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2 991 479

2 991479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

1 728 507

1 728507

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81
Belföldi finanszírozás bevételei

_____ ebből: betét megszüntetése

1

ebből: maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK
Költségvetési bevételek
Működési bevételek
Bt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

előirányzat

6 934860

6 957 176

5 423 632

5 441 748

205 379

205 379

30 710

30710

2 180129

2 245 322

186 500

186 500

2 820914

2773837

140000

94 792

1325 754

1261454

1 446 464

1446464

1 511 228

1 515428

87464

87 464

K6

Beruházások

701 034

705 234

1 350 000

1 350 000

K7

Felújítások

590 402

590 402

9 000

9 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

219 792

219 792

5753007

5 869 861

5 078 800

5078800 Finanszírozási kiadások (K9)
K91

5 078Ő00

5 076 800

Belföldi finanszírozás kiadásai

5 753 007

5 869861

2540000

2540000

ebből: betét lekötés

f 100 000

1100000

2538800

2 538 800

ebből: központi, irányító szervi támogatások fo

12687867
12 710183 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVJÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi mödosrtott
előirányzat

KIADÁSOK

2 204 781

2204781 Költs égvetési kiadások

2 204781

2204781

865 000

865 000

K1

Személyi juttatások

0

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 339781

1 339781

K3

Dologi kiadások

0

0

K4
K5

Működési kiadások

0

0

4601 631

4 601 631

12 687 867

12 827 037

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
elqirányzjr

8 521 802

8 521802

7 540 155

7 540 155

3 686 182

3 686183

533 535

533 535

3320 438

3 320 437

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

ebből: általános tartalék

0

0

ebből: céltartalék
Felhalmozási bevételek

2022. évi

Felhalmozási kiadások

0

0

981 647

981 647

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K6

Beruházások

306 024

306 024

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

K7

Felújítások

675 623

675 623

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

6 317 021

Belföldi finanszírozás bevételei

6317 021

6433 875 Finanszírozási kiadások (K9)
K91
6433 875
Belföldi finanszírozás kiadásai

ebből: irányító szervi támogatások fdyasitása

4601 631

4 601 631

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

ebből: maradvány igénybevétele

1 715 390

1 715 390

ebből: központi, irányító szervi támogatások fo

0

0

8 521 802

8 521 802

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 521 802

8 638 656 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

2. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K ie m e lt e lő ir á n y z a t

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

Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (_B111)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)

BUDAPEST FŐVÁROS I.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

489 913

489 913

417 667

417 667

542 605

379 646

401 962

140 643

140 643

14 748

14 748

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(B1132)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások IB115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 442 617

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

államháztartáson belülről (B16)

1 464 933

0

2 000

2 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B2S)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (1125)

Bl

BUDAVÁRI ÓVODÁK

eredeti

520 289

gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113I)

BRUNKSZVIK TERÉZ

2022. évi

(B113)
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és

GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZERVEZET

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

1 442 617

1 464 933

87 464

87 464

87464

87 464

2 000

2 000

863 000

863 000

863 000

863 000

863 000

863 000

2. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K ie m e lt e lő ir á n y z a t

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

Rovat megnevezése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

B2

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

BUDAPEST FŐVÁROS I.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

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

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

87 464

87 464

705 000

705 000

700 000

700 000

5 000

5 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)
Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B355)
Termékek és szolgáltatások adói (B35)

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 204 479

2 204 479

2 204 479

2 204 479

35 000

35 000

35 000

35 000

2 239 479

2239 479

47 000

47 000

40 000

40 000

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

19 069

19 069

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

B3

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

2 991479

2 991 479

57

57

1 245 000

1 245 000

770 071

770 071

2. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K ie m e lt e lő ir á n y z a t

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

Rovat megnevezése

ehbőhtárgyi eszközök bérbeadásából származó

BUDAPEST FŐVÁROS 1.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATAL

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

945 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 250

5 250

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 500

4 500

0

391 500

391500

0

0

14 000

14 000

14 000

14 000

2 160

750 000

750 000

104 600

104 600

50 000

50 000

23 320

23 320

4 837

4 837

0

Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

eredeti

945 000

ebből: utak használata ellenében beszedett

SZOLGÁLATA

GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

2022. évi

300 000

használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

EGÉSZSÉGÜGYI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZET

300 000

bevétel (B402)

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

2 160

1 879

1 879

249 661

249 661

7 602

7 602

0

60

60

100

100

0

0

0

60

60

100

100

0

0

1 800

1 800

8 000

8 000

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

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
(B408)

0

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

Működési bevételek (B4)

B4

68 200

68 200

65 000

65 000

1 728 507

1 728 507

1 350 000

1 350 000

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

10160

10160

21 008

21 008

1184 232

1184 232

0

35 759

0

35 759

2, melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS I.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított
előirányzat

eredeti

módosított
előirányzat

eredeti

módosított

módosított

előirányzat

módosított
előirányzat

eredeti

előirányzat

eredeti
előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

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

B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

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

1 350 000

0

B6

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson

1 350 000

0

0

9 000

9 000

9 000

9 000

0

0

kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

9 000

9 000

0

0

Bl-7

7 609 067

7 631 383

12 160

12 160

(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

2 538 800

2 538 800

300 000

300 000

884 008

884 008

1 184 232

80 000

80 000

1 235 390

1 235 390

1 235 390

1 235 390

1 184 232

35 759

35 759

57 000

57 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2 538 800

2 538 800
116 854

300 000

300 000

80 000

80 000

57 000

57 000

2. melléklet a 912022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS I.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATAL

ebből: óvadéki bankbetét
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

BEVÉTELEK

SZOLGÁLATA

ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK TERÉZ

GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

2022. évi
eredeti

2022. évi

eredeti
előirányzat

módosított

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

eredeti

előirányzat

eredeti
előirányzat

előirányzat

előirányzat

2 540 000

2 540 000

40 000

40 000

5 078 800

B8

Finanszírozási bevételek (B8)

EGÉSZSÉGÜGYI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI

SZERVEZET

Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

5 195 654

1 219 690

1 219 690

205 663

205 663

1 386 798

1 386 798

823 686

823 686

1 519 690

1 519 690

285 663

285 663

2 622 188

2 622 188

880 686

880 686

5 078 800

5 195 654

1 519 690

1 519 690

285 663

285 663

2 622 188

2 622 188

880 686

880 686

12 687 867

12 827 037

1 531 850

1 531 850

1 169 671

1 169 671

3 806 420

3 806 420

916 445

916 445

i

2. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

SZABADIDŐKÖZPON1

KÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (Bili)

489 913

489 913

417 667

417 667

520 289

542 605

379 646

401 962

140 643

140 643

14 748

14 748

0

0

0

0

1 442 617

1 464 933

865 000

865 000

863 000

863 000

2 307 617

2 329 933

87 464

87 464

87 464

87 464

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (Bl 12)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (Bll 31)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B1132)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (Bl 15)
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)

Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (B25)
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2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABA D1DŐKÖZPONT

KÖZPONT

2022. évi

2022. évi eredeti

módosított
előirányzat

előirányzat

2022. évi

2022. évi eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

B2

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

87 464

87 464

705 000

705 000

ebből: építményadó (B34)

700 000

700 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

ebből: telekadó (B34)

5 000

5 000

2 204 479

2 204 479

2 204 479

2 204 479

35 000

35 000

35 000

35 000

2 239 479

2 239 479

47 000

47 000

40 000

40 000

7 000

7 000

2 991 479

2 991 479

57

57

2 054 364

2 054 364

beiairől (B2)
Vagyoni típusú adók (B34)

Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

(B355)

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B3S5)

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

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

0

224

224

12 000

12 000

2. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

KÖZPONT

2022. évi

2022. évi eredeti

módositott

előirányzat

előirányzat

2022. évi

2022. évi eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2022. évi

2022. évi eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

ehbőhtárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)

1 050 000

1 050 000

945 000

945 000

114 687

114 687

4 500

4 500

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

1

Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

20 220

20 220

44 595

44 595

138 135

138 135

2 209

2 209

9 374

9 374

664 385

664 385

0

0

0

0

14 160

14 160

14 160

14 160

1 800

1 800

76 200

76 200

65 000

65 000

3 068 288

3 068 288

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
Befektetett pénzügyi eszközökből származó

0

bevételek (B4081)

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
0

(B408)

0

0

0

0

0

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

Működési bevételek (B4)

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

B4

22 429

22 429

54193

54193

12 000

12 000

2. melléklet a $/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022. évi

módositott
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT' SZOCIÁLIS ÉS

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

SZABA DIDÖKÖZPONT

KÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

0

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

0

0

9 000

9 000

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
CBS)

B5

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

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7

Bl-7

22 429

22 429

54 193

54 193

12 000

12 000

9 813 848

9 836 164

17 000

17 000

20 000

20 000

6 000

6 000

4 254 190

4 254 190

0

0

4 254 190

4 254 190

0

116 854

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)

Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

17 000

17 000

20 000

20 000

6 000

6 000

2. melléklet a 912022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST 1. KERÜLET
c
Jm

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

“CB

s©

1

EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

"S

i
3
Rovat megnevezése

2022. évi eredeti
előirányzat

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

467 268

2022. évi
módosított
előirányzat

467 268

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

SZABADIDŐKÖZPONT

KÖZPONT

2022. évi eredeti
előirányzat

421 471

2022. évi
módosított
előirányzat

421 471

2022. évi eredeti
előirányzat

77 055

2022. évi
módositott
előirányzat

77 055

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

4 601 631

4 601 631

2 540 000

2 540 000

11 395 821

11 512 675

ebből: óvadéki bankbelét

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

484 268

B8

Finanszírozási bevételek (B8)

BEVÉTELEK

484 268

441 471

441 471

83 055

83 055

484 268

484 268

441 471

441 471

83 055

83 055

11 395 821

11 512 675

506 697

506 697

495 664

495 664

95 055

95 055

21 209 669

21 348 839

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA FT

GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KI 101)
Normatív jutalmak (KI 102)
Céljuttatás, proiekiprémium (K1103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszokalat (KI 104)
Végkieléiíítés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kívüli juttatások (KI 107)
Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés (KI 109)
Egyéb költségtérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

828 518

827 118

750 700

725 737

430 024

430 024

529 857

519 857

31 000

30 784

35 933

20 000

0
0

2 100

20 000

0

3 931

35 933
3 931

44 251
2 000

44 251
300

1 000

2 400

0

500

14 458

14 458

0

1 700

0
1 541

0
1 757

0

0

0

0

0

4 600

933

14 000
0
2 500
960

24 261
0
4 000
1 116
0

1 116
0

6 672
29 283
0
3 746
1 956

1 500

27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

933
24 261
0
4 000

0
6 672

27 864
500

26 900
14 000

500

558

27 000

27 000

39 240

39 240

961 923

961 923

812 500

812 500

19 100

19 100

18 000
5 000
0

(K1113)

0
500

0
2 500
1 023
0

29 283
0
3 746

558

0
500

1 956
0
500

6 500

6 500

0

10 000

521 714

521 714

618265

618265

23 950

23 950

3 600

3 600

ebből:biztosítási díiak (KI 113)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(KID

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

147 263

147 263

26 550

26 550

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)
Egyéb külső személyi juttatások (K123 )

31 566

31 566

5 100

5 100

500

500

2 140

2 140

3 000

3 000

205 379

205 379

24 200

24 200

500

500

26 090

26 090

6 600

6 600

KI

205 379

205 379

986 123

986 123

813 000

813 000

547 804

547 804

624 865

624 865

K2

30 710

30 710

142 632

142 632

113 000

113 000

78 804

78 804

92 927

92 927

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

30264

30 264

128 606

128 606

104 800

104 800

67 604

67 604

80 843

80 843

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

446

446

9 346

9 346

5 000

5 000

7 200

7 200

10170

10170

Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások (KI)
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET

BUDAPEST FŐVÁROS I.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI

EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATÁÉT

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

ebből: táppénz hozzájárulás (K2J
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő más járulékjellegű kötelezettségek

500

500

4180

4 180

1000

/ 000

(ML
ebből: munkáltatót terhelő személyi
2 200

2 200

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

16 000

16 000

2 500

2 500

13 710

13 710

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 535

18 535

16 118

16 118

5 690

5 690

32 535

34 535

18 618

18618

19 400

19 400

9 118

9 118

52 014

52 014

11 489

3 937

3 937

8 437

8 437

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 055

13 055

60 451

Közüzemi díiak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing dí jak (>=381 (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

44 252

44 252

20 000
900

430

430

111 811

4 000

1914

1914

500

500

5 000

5 000

39 320

39 320

11 808

11 808

39 820

39 820

16 808

16 808

12 189

25 190

25 190

1 700

1 700

3 424

3 724

2 400

2 400

1 300

1 300

60 451

14 913

15 913

27590

27590

3 000

3 000

16 184

16 184

1 363

1 363

44 800
174 130
6 051

44 800
174 130

1 500

20 000
900
1 500

5 271

18 000
53 820
900

18 000
53 820
900

111 811

21 335

20 935

12 999

11 999

926 914

926 914

8 144

8 144

6 000

6 000

50

450

93 840

93 840

4 837

4 837

81 474

81 474

48 944

48 944

136 342

136 342

196 318

196 318

8 000

8 000

1 028 111

1 091 256

66 860

66 860

18 333

18 333

315 002

315 002

13 581

13 581

1 272 078

1 335 223

159 589

159 589

185 221

184221

1 757055

1 756 275

107282

107282

50
1 000

50
1 000

200

200

jövedelemadó (K2)

4 000

Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K31)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
\K322)

(034)
Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (036)
Egyéb szol gáltatások (037)
ebből: biztosítási díiak (K337)
Szolgáltatási kiadások (K33)

Kiküldetések kiadásai (041)
Reklám- és propagandakiadások (042)
Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások (04)

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (051)
Fizetendő általános forgalmi adó (052)

0

0

1050

1050

200

200

0

0

0

0

341 683

341 683

64 438

63 831

20 750

20 750

492 607

492 607

34 029

34 029

500 000

500 000

606

1 917

1 917

90 000

90 000

1 800

1 800

K ie m e lt e lő ir á n y z a t

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

BUDAPESTI. KERÜLET

BUDAPEST FŐVÁROS L
KERÜLET

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAPEST 1. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATÁÉT

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

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

780

(K354)
Ecvéb dologi kiadások (K355)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)

K3

20 778

20 826

6 600

6 600

862 461

862 509

71 038

71037

22 667

2 180 129

2 245 322

310 746

310 745

242 401

186 500

186 500

186 500

186 500

10 000

10 000

412 078

412 078

422 078

422 078

97 725

97 725

50 000

50 000

26 725

26 725

16 000

16000

5 000

5 000

4 500

4 500

Családi támogatások (K42)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

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

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Egvéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506 )
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
tK506)
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)

Kamattámogatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak lK511)

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

K4

14 000

14 000

100

100

22 667

596 607

597387

35 929

35 929

242 401

2 421 072

2 421 072

163 019

163 019

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST FŐVÁROS I.
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATAL

2022. évi
Rovat megnevezése

2022. évi
módosított
előirányzat

eredeti
előirányzat

Egyéb működési célú támogatások

830 857

893 288

10 000

10 000

609 212

669 212

ebből: egy éb civil szervezetek (K512)

111270

113 701

ebből: háztartások tK512)

97375

97 375

ebből: pénzügy i vállalkozások (K512)

0

0

ebből: egvéb vállalkozások (K512)

3 000

3 000

1 465 754

1 356 246

államháztartáson kívülre (K512)
ebből: ezvházi joyj személyek (K512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K512)

Tartalékok (K513)

KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI

GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

SZOLGÁLATA FT

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

SZERVEZET

2022. évi
eredeti

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

eredeti
előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

előirányzat

2022. évi
eredeti

módosított

2022. évi

előirányzat

előirányzat

ebből: általános tartalék (K513)

140 000

94 792

ebből: céltartalék (K513)

1 325 754

1 261 454

K5

2 820 914

2 773 837

0

0

0

0

0

0

0

0

KI-5

5 423 632

5 441 748

1 439 500

1 439 500

1168 401

1 168 401

3 047 680

3 047 680

880 811

880 811

9 843

9 843

22 205

20 235

3 823

3 823

379 577

379 577

12 598

12 598

5 000

5 000

112

2 617

2 617

1 000

1000

149 975

154 175

20 512

20512

1000

888

165 225

165 225

7 768

7 768

149 041

149 041

12 883

12 883

270

270

46 350

46 350

2 366

2 366

701 034

705 234

60 600

60 600

1 270

1 270

218 015

218 015

11 134

11 134

464 882

464 882

10 000

10 000

425 768

425 768

19 294

19294

Informatikai eszközök felújítása (K72)

10 000

10 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

5 000

5 000

Egvéb működési célú kiadások (K5)
MÜKÖDÍISI CÉLÚ KIADÁSOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)

1 970

Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)
Ingatlanok felújítása (K71)

K6

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

Rovat megnevezése

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

K7

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI

BUDAPEST I. KERÜLET

BUDAPEST FŐVÁROS I.
KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI

ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁIÉTATÓ

SZOLGÁLATA FT

BRUNKSZVIK TERÉZ
BUDAVÁRI ÓVODÁK

SZERVEZET

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

125 520

125 520

6 750

6 750

590 402

590 402

31750

31 750

200 000

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

19 792

19 792

0

0

19 792

19 792

219 792
6 934 860

219 792

0

6 957 176

1 531 850

51 376

168 230

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

114 957

114 957

5 206

5 206

0

0

540 725

540 725

24 500

24 500

0
1 531 850

0
1 169 671

0
1 169 671

0

0
3 806 420

0

3 806 420

916 445

0
916 445

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89í
ebből: egvéb civil szervezetek (K89)
ebből: háztartások (K89)
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89i

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Költségvetési kiadások (K1-K8)
Államháztartáson belüli megelőlegezések

K8
Kl-8

folvósítása iK913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folvósítása (K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916)
ebből: óvadéki bankbetét

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

K9

40 000

40 000

5 753 007

5 869 861

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

5 869 861

0
0

0

5 753 007

0

0

12 687 867

12 827 037

1 531 850

1 531 850

1169 671

1 169 671

3 806 420

3 806 420

916 445

916 445

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

K iem elt e lő ir á n y z a t

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KI101)
Normatív jutalmak (KI 102)
Céljuttatás, projektprémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszolcálat (K1104)
Végkielégítés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kívüli juttatások (KI 107)
Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés (KI 109)
Egyéb költségtérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módositott

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

270 273

270 273

32 886

32 686

3 119 827

3 080 764

22 725
2 000

22 725

23 977

2 648
1 000

160 534

8 497

23 977
8 497

2 648

2 000

1 000

37 428

162 418
35 728

3 300

3 300

0

0

2 360

2 360

21 118

24 718

0
0
2 087

0

0
44 816

0

0

0

2 680
14 869

2 249
786

2 680
14 869
0
2 346
932

0
2 087
0
262

0
300

0
290

0
290

0
0

0

2 500

0

0

334191

334191

323 864

323 864

786
0
300

!

0
5 874
13 826
5 562

0
2 346
932

196

0
262
196
0

(KID

22 300
126 190
6 062
33 103
10 946

126 190
6 062
33 103
11 009
0

0

0
3 648

0

200

72 740
0

0

41439

41439

3 613 895

3 613 896

147 263

147 263

3 200

84 459

84 459

ebből:biztosítási díiak (KI 113)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai

ÖSSZESEN

275 069

13 826
5 562
2 249

(KI113)

SZABADIDŐKÖZPONT

ÖNKORMÁNYZAT

277 569

0
5 874

Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS

SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

ÖNKORMÁNYZAT

Választott tisztségviselők juttatásai (KI 21)

3 648
85 440

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

3 384

3 384

4 675

4 675

3 200

fizetett juttatások (K122)
Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 000

1 000

2 038

2 038

600

600

4 384

4 384

6 713

6 713

3 800

3 800

45 944
277 666

277 666

KI

338 575

338 575

330 577

330 577

45 239

45 239

3 891 562

3 891 562

K2

49 500

49 500

50 466

50 466

6 206

6 206

564 245

564 245

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

43 889

43 889

42 800

42 800

5 803

5 803

338 575

504 609

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

4 770

4 770

5130

5 130

42 062

42 062

0

0

Külső személyi juttatások (K12)
Személyi juttatások (KI)
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

ebből: egészsésügyi hozzájárulás (K2)

45 944

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

CZAKÓ UTCAI SPORT-

SZOCIÁLIS ÉS

EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

GYERMEKJÓLÉTI

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak

1 500

1 500

4 180

4 180

403

11 894

11 894

részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő más járulékjellegű kötelezettségek

jövedelemadó (K2)

Szakmai anvaeok beszerzése (K311)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

841

841

2 536

2 536

1 800

1 800

1 994

1 994

750

750

42 254

42 254

22 481

22 481

9 363

9 363

2 660

2 660

123 975

125 975

403

Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K31)
Informatikai szolgáltatások igénybevétele

ÖSSZESEN

KÖZPONT

előirányzat

(K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi

ÖNKORMÁNYZAT

SZOLGÁLTATÁSI

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

24281

24 281

0

0

11 357

11 357

3410

3 410

166 229

168 229

1 200

1 200

3 549

3 549

240

240

104 500

105 200

600

600

3 295

3 295

300

300

23 693

23 993

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1800

1800

6 844

6 844

540

540

128 193

129 193

Közüzemi díiak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing díiak {>=38 ) (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

7 000

7 000

5 219
31 123
3 054

3 000
0
300

3 000
0
300

158 555
259 973
14 333

259 973
13 553

4 508

1 600

1 600

1 092 226

1 090 826

104 727

105 227

(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)

(K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)

735

735

5 319
31 123
3 054

4915

4 915

4 508

100
2 000

2 000

7 594

7 594

1 250

1 250

481 922

481 922

7 997

7 997

7 707

7 707

4 286

4 286

1 461 877

1 525 022

0
3 573 613

0
3 634 978

250
1 000

1 000

ebből: biztosítási dijak (K337)

Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások (K342)
Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások (K34)
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

158 455

22 647

22 647

59 305

59 305

10 436

10 436

250

0

0

0

0

0

0

1 250

1 250

12 981

12 981

20 671

20 671

3 837

3 837

990 996

990 389

1 104

1 104

3 687

3 687

598 508

599 114

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez
i

K ie m e lt elő irá n y za t

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

előirányzat

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások |K35)
Dologi kiadások (K3)

K3

ÖSSZESEN

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Kamatkiadások (K353)
Ee\éb nénzüdvi műveletek kiadásai
(K354)
Esrvéb dologi kiadások (K355)

ÖNKORMÁNYZAT

SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI

0

780

0

0

50

50

150

150

100

100

41 778

41 826

14 135

14135

24 508

24 508

3 937

3 937

1 631 282

1 632 109

62 863

62 863

102 014

102 014

18 323

18 323

5 500 567

5 565 759

Családi támogatások (M2)

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

186 500

186 500

186 500

186 500

10 000

10 000

412 078

412 078

0

422 078

0
422 078

97 725

97 725

50 000

50 000

26 725

26 725

16 000

16 000

5 000

5 000

4 500

4 500

0

0

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

K4

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Egyéb elvonások, befizetések IK5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506 )
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik iK506)
Kamattámogatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K511)

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

K iem elt e lő ir á n y z a t

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

CZAKÓ UTCAI SPORTÉS

SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI

EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

SZABADIDŐKÖZPONT

előirányzat

ÖSSZESEN

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K5121
ebből: eyyházi ioyi szeméh ek ÍK512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K512)
ebből: egvéb civil szervezetek (K512)
ebből: háztartások (K512)
ebből: pénzügy i vállalkozások (K512)

830 857

893 288

10 000

10 000

609 212

669 212

111 270

113 701

97 375

97 375
0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)
Tartalékok (K5131

3
1 465
140
1 325

ebből: általános tartalék tK513)
ebből: céltartalék fK513)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZPONT

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

ÖNKORMÁNYZAT

K5
Kl-5

0

0

0

0

0

2 820 914

2 773 837

450 938

450 938

483 057

483 057

69 768

69 768

12 963 787

12 981 903

35 871

33 901

379 577

381 547

23 676

23 788

353 80b

357 894

0

0

0

0

(K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(R62)
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)

591

591

1870

1870

5 647

5 647

2 089

2 089

1590

1590

'

Részesedések beszerzése (K65 j
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (kóó)
Beruházási célú előzetesen felszámított

1 261 454

3 000
1 356 246
94 792

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése,

000
754
000
754

1 721

1 721

1068

1068

429

429

214 128

214 128

7 959

7 959

5 027

5 027

2 019

2 019

1 007 058

1 011 258

37 638

37 638

5 969

5 969

18321

18 321

981 872

981 872

Informatikai eszközök felújítása (K72)

10 000

10 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

5 000

5 000

általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)
Ingatlanok felújítása (K71)

K6

K iem elt előirányzat

3. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(11. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

előirányzat

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

K7

CZAKÓ UTCAI SPORT-

ÖNKORMÁNYZAT

ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI

ÖSSZESEN

KÖZPONT

2022. évi eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

2022. évi

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

módosított
előirányzat

10162

10162

1611

1611

4 947

4 947

269 153

269 153

47 800

47 800

7 580

7 580

23 268

23 268

1 266 025

1 266 025

200 000

200 000

200 000

200 000

19 792

19 792

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)
ebből: egy éb civil szervezetek (K89)

0

0

ebből: háztartások (K89t

19 792

19 792

ebből: pénzügyi vállalkozások iK89i

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Költség'etési kiadások (K1-K8)

K8
Kl-8

0
506 697

0
506 697

0
495 664

0
495 664

0
95 055

0
95 055

0

0

219 792

219 792

15 456 663

15 478 978

0

0

51 376

168 230

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása (K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914 )
Központi, irányító szervi támogatások
fohósítása ( K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916)
ebből: óvadéki bankbetét

40 000

Belföldi finanszírozás kiadásai i K91 \
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

0

506 697

506 697

0

0

0
0

495 664

495 664

5 753 007

5 869 861

0

0
0

5 753 007

5 869 861

95 055

95 055

21 209 669

21 348 839

4. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

Felújítások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat
K61

Immateriális
javak

K62

Ingatlanok

K63

Informatika
i eszközök

K64

K65

K66

K67

K6

K6

K71

ÁFA

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Ingatlanok

K72

K73

Informatika

ligyéb tárgyi

i eszközök

eszközök

K74

K7

K7

ÁFA

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Meglévő

Egyéb
tárgyi

előirányzat

Részesedés

eszköz

részesedé
s
növelése

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

35 871

379 577

23 676

352 806

0

0

213 858

1 007 058

1 007 058

981 872

10 000

5 000

269 153

1 266 025

1 266 025

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

9 843

379 577

12 598

149 975

0

0

149 041

701 034

701 034

464 882

0

0

125 520

590402

590402

Monitoring rendszer továbbfejlesztése

9 843

2 657

12 500

12 500

0

0

173 228

46 772

220 000

220 000

9 449

2 551

12 000

12 000

3 937

1 063

5 000

9 449

2 551

12 000

5 000
12 000

7 874

2 126

10 000

10 000

7 874

2 126

10 000

10 000

15 000

Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR KO/.)

110 236

29 764

140 000

140 000

Batthván v utcai iskola tornaterem kiviteli terve

43 307

11 693

55 000

55 000

23 622

6 378

30 000

30 000

3 200

864

4 064

4 064

118110

31 890

150 000

150 000

19 685

5315

25 000

25 000

638

3000

3000

213

1000

1 000
15 000

Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és
kiviteli terv)
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése
Szabó Ilonka kulvafúttató

2 362
7871

Szelektív -ívuitősziuetekhez kamera
V árosháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés

11 811

Budavári - vári parkolótenninálok beszerzése 12
[Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése
ICsikkuvCíitő <20 db) szelektív Hvűitők mellé - KVA

3 189

15 000

11 811

3 189

15 000

15 000

31 496

8 504

40 000

40 000

1 197

323

1520

1520
3 000

Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása KVA

2 362

638

3 000

Horváth-kert fejlesztés

3 937

1 063

5 000

5 000

236

64

300

300

7 874

2 126

10000

10000

2 362

638

3 000

3 000

infia futöranel

748

202

950

950

Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel <15 db) - KVA

945

255

1200

1200

Hőkamera beszerzés - KVA
Ivókutak, páiakapuk létesítése - KVA
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új
raktár berendezése felszerelése)
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és

LevepőminőséHmérő műszer 110 db i - KVA
Naphegy tér fejlesztése
Öntözőrendszerek tervezése létesítése - KVA

Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat
Térfigyelő kamerarendszerbővítésére

64

300

300

2 870

13 500

13 500

3 937

Süllyedő p-nllerekhez kamera
Szentháromság téri zöldfelület megújítása <önerő i

236
10 630
787
39 370
19 685

1 063

5 000

5 000

213

1000

1000

10 630

50 000

50 000

5315

25000

25 000

59 055

15 945

75 000

75 000

11 811

3 189

15 000

15 000

551

149

700

700

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb
tárgyi eszk. beszerzése
Zaimérőműszer beszerzése - KVA
Önkormányzati lakások felújítási kerete
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése,
felújítás
budavári - Palota úti örház felújítása
Hunyadi úti parik felújítása

0

0

Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés
tervezése
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő
forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások
kivitelezése
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő
korszerűsítés (BDK-val együttműködve)
11 811

3 189

15 000

Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése

11 811

3 189

15 000

15 000

Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése

19 685

5315

25 000

25 000

7 874

2 126

10 000

10000

11 811

3 189

15 000

15 000

Műemléki kőelemek rekonstr. pótl.
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos
üzemeltetésre - KVA

4. melléklet a $f2Q22. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

Felújítások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat
K62

K61

K64

K63

K67

K66

K65

K6

K6

előirányzat
K71

K72

K74

K73

K7

K7

Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése,
felújítása

19 685

5315

25 000

25 000

Tabáni tanösvénv felújítás - KVA

3 150

851

4 001

4 001

Toldv Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele

6 299

1 701

8 000

8 000

15 748

4252

20 000

20 000

15 748

4 252

20 000

20 000

3 465

936

4 401

4 401

Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés

98 425

26 575

125 000

125 000

Városháza épület penészeti felújítása tervezés

7 874
19 685

2 126
5 315

10 000

10 000

25 000

25 000

6 750

31750

31750

2 700

12 700

12 700

2 700

12 700

12 700

5 000

1 350

6 350

6350

Told - Ferenc Gimnázium kapu felújítás
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása kivitelezés I. üteme
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása tervezés

Városháza épület tetőfelújítása
Budapest Főváros L Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal

22 205

Session rendszer beszerzése

12 205

MS licenszek

10 000

0

5 000

2 db szolgálati gépjármű vásárlása

20 512

0

0

9 449

12 883

60 600

60 600

3 295

15 500

15 500

2 700

12 700

12 700

2 551

12 000

12 000

közterület dolgozói részére telefonkészülékek
beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)

1 063

Informatikai eszközök beszerzési kerete

1350

6 350

6350

2 700

12 700

12 700

10 000

5 000

287

5 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Épület felújítás

1350
1350

10 000

10 000

10 000

Informatikai eszközök felújítása

10000

Fgyéb tórgyieszközök felújítása
Budapest L kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

0

0

0

0

0

0

0

1270

1270

0

0

0

0

0

0

3 823

0

2 617

165 225

0

0

46 350

218015

218015

425 768

0

0

114 957

540 725

540 725

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Áthúzódó feh'i iltások-beruházások
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás L-H. ütem

0

338 583

91 418

430 001

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

0

55 118

14 882

70 000

17 972

4 852

22 824

Szilápvi Dezső tér 4. felú jítása
Többfunkciós kis traktor 'I eszközökkel t

18 110

4 890

23 000

23 000

0
"

430 001
70 000
22 824

0
öl

Zamárdi üdülő

-

0

0

Alsó kőház tetőcsere

-

0

0

0

Gondnoki lakás felújítása

-

0

340

1600

Konyha felújítás

-

0

0

0

0

2 551

12 000

0

0

3 150

850

4 000

4 000

236

64

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Társai,iiíi és homokozó fölé napernyő felszerelése

2 362

638

788

213

-

Szobák ütemezett felújítása L ütem
Páraelszívó feleszerelése tusulókba
Udvari térburkolat javítása
K;ipu automatizálás
Vizesblokkok korszerűsítése felú jítása
GAMESZ irodaház
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése

1001

9 449
1 000

0

149
-

Horánv üdülő

3 000

0

-

551

0
3 000
0

-

Kőházak előterén hidegburkolat cseréje

1260

-

700

700

Szélfoi-óba elektromos töltő telepítése

236

64

300

300

0

Teraszra védőtető szerelése

473

128

601

600

0

0

0

0

Fedett eepkocsi parkoló létesítése

3 150

851

Parkoló fölés riüpelemek telepítése

5 118

1 382

6 500

6 500

LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje

7 874

2126

10 000

10 000

0

Automata tűzoltó rendszer a szerverszobához

4 725

1 276

6 001

6 001

0

22 000

22 000

0

28 000

28 000

0

60 000

60 000

GAMESZ telephely

Fiat Ducato tehergépkocsi |2 dbi

-

17 323

felszereléssel 14 db1

22 047

5 953

Muihieu Azura kommunális seprőgép

47 244

12 756

Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívóüép

-

22 047

4 000

4677

Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök)

Elektromos seprő-felszívó gé p (Tenant 500 ZE)

0
4 001

5 953

0
28 000

0
0

28 000

0

1600

12 000

4. melléklet a 912022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

Felújítások
módosított

eredeti előirányzat

módosított

eredeti előirányzat

előirányzat
K62

K61

K63

K64

K65

K66

K6

K6

K67

Toyota Proace

előirányzat
K72

K71

K74

K73

0

Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy

8 000

0
8 000

0

Tenant!
Leverősürítő kompresszor

6 299
473

128

601

601

0

Aramfeilesztö TR13E

1 221

330

1551

1551

0

Melegvizes mosó

1 024

276

1300

1300

0

156

734

734

0

2617

578
3 582

12 728

12 728

1000

7 768

11134

11134

színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2
dbl
Kis értékű tárgyi eszközok
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

1 701

K7

K7

[
3 823
0

0

2 706
0

0

2366

0
19 294

5 206

24 500

24 500

1969

531

2 500

2 500

3 150

850

4 000

4 000

3 150

850

4 000

4 000

1 9691

531

0

0

Nyárs u. 2.-4.
óvodatítkári iroda felúíítása (parketta, álmennyezet)
Iskola u. 44.
Emeleti középső csoportszoba felúiítása
Tolify Ferenc u. 66.
egv terem telies felúiítása
Mészáros u. 56/b
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)

2 500

2 500

2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny
0

szerelése
Finns u. 58-60.
személyzeti wc kialakítás.!, zuhanv/ó felúiítása

1969

531

2 500

2 500

3 937

1 063

5 000

5 000

3 150

850

4 000

4 000

Dísz tér 3.
konyha felúlíátsa gépészettel
Lovas ii. 3.
Emeleti középső csoportszoba felúiítása

0
Nafiv értékű tári’V! eszközök
1000

270

1270

1270

1 024

276

1300

N\árs u.-babaház

472

128

1300
6Ö(F

Nvárs u.-nevelői szoba könvvespölcok cseréié

394

106

Laptop (5 db
Nyárs u.-csúszdás torony lúdvári játék)

Mészáros u.-Udvari játék >1 fészekhinta)

500

0

600
500

0

Lovas u.-Mosouatóiiép

866

234

1 100

1 100

0

Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények

315

85

400

400

0

Toldy F. u.-Udvari játék i,torony)

615

166

781

781

0

0

0

Iskolau.-udvari :áték iplutó egvensúlyozól

213

58

271

271

Iskola u.-szekrényaor lo>;oiiédiai szobába

268

72

340

340

Iskola u.-szekrénykorfejlesztő szobába

235

64

299

299

213

57

270

270

3 153

850

4 003

4 003

1721

7 959

7959

Iskola u.-színes fénymásoló

Iskola u.-szekrén y sor teraszra
Kjsátékütói^Lfözközöl^^
Budavári Önkorai. Egyesített Bölcsődéje

0

0

591

5647

0

0

0|
37638

0

0

10 162

47 800

47800

7654

36 000

36 000

Iskola tu 22-24.
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba
kialakítása, két helység összenyitásával
28 346
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés,
0

világítás, padlóburk. Csere
Lovas u. 3.

0

4 db radiátor burkolat csere
Telies [iadlóburkolat csere
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása

630

170

800

800

4 331

1 169

5 500

5 500

1 575

425

2 000

2 000

2 7561

744

3 500

3 500

Tigris u. 45/a
Épület melletti lépcső felújítása
Nagy értékű tárgyi eszközök
ko n \ hai -hulladék őrlő/m e psemmisítő
Kismodu! készlet-mo.-' .rásfeiIesztő i4 db i

252
748

68
202

734

236

320

320

0

950

950

0

Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi
iroda, szülői fbuadó |
LatitOP (3 db)
kisértékű tárgyi eszközök

591
3913

970

970

0

159

750

750

0

1 056

4 969

4 969

0

0

0

4. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

Felújftások
módosított

eredeti előirányzat

módositott

eredeti előirányzat

előirányzat
K62

K61
Budavárt Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ

0

K64

K63

0

1870

2 089

K65

K66

0

K6

K67

0

1068

Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)
családsegítő szoba vizesedés megszüntetése

K6

5 027

előirányzat
K71

5 027

K72

5 969

K74

K73

0

0

1 969

0

1 611

7 580

7580

531

2 500

2 500

Split klíma kiépítése
Gondozási Központ (Attila

K7

K7

0

u. 8.)

szomszéd helység egybenyitása II ütem

0

Split klíma kiépítése a társalgóba

0

4 000

1 080

5 080

5 080

0

Nap értékű tái'gvi eszközöli
Klíma-tíondozási kp nagytermébe

394

106

500

Klíma-családsegítő szóig. Irodába
Kis értékű tárgyi eszközök

106

500

500

0

T57Ü

394
1 5ÖI

856

4 027

4 027

0

0

1590

429

2019

2 019

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

0

0

0

0

500

0

Teniszpálya és műfüves p&lva világítás korszerűsítés
Központi épület hátsó rész világítás kiépítésé
Kapuügyeleti kis fáház
két iroda és műhel v viláiytás korszerűsítés
kaputól a közösséíh épületijj térköves út készítése

18321

4 947

23 268

23 268

7 874

2 126

10 000

10 000

236

64

300

300

1 260

340

1600

1600

236

64

300

300

8 715

2 353

11 068

11 068

0

0

Nagv értékű tárgyi eszközök
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos
locsoláshoz)

236

64

300

300

0

Irodai páncélszekrény

331

89

420

420

0

1 023

276

1299

1299

0

Kis értékű tárgyi eszközök

5. melléklet a 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti
előirányzat

TARTALÉKOK ÖSSZESEN
Általános tartalék

Céltartalékok összesen

sorszám
1

2
3
4
5

módosított
előirányzat

I.

1 465 754

1 356 246

140 000

94792

1 325 754

1 261 454

18000
15 000
850
50000
10 0001

18 000
15000
850
50 000
10 000

18000
4 000

18000
0

Előkészítési céltartalékok

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

6
7

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

8
9
10
11
12
13
14

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.
Bölcsőde felújítási pályázat önerő
Zsinagóga projekt
Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése
Vári turizmust támogató beruházások
Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése
Mikromobilitási pontok létesítése

650 000
17 386
85 000
30000
15 000
100 000
6 000

650 000
17 386
85 000
30000
15 000
100 000
6000

15

Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése

3500

3500

10000

9 700

46969

46 969

20000
3 000
2 000
4 000
100 000

20 000
3 000
2 000
4 000
100 000

3 000

3000

4 500

4 500

10 000
19 549
10 000
60 000
10 000

10 000
19 549
10 000
0
10 000

Beruházási céltartalékok

Támogatási céltartalékok

16
17
18
19
20
21
22

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

23

Kerületi kitüntetések és díjak reformja
Intézményi céltartalékok

24

Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret
Egyéb céltartalékok

25
26
27
28
29

Polgármesteri tartalék
Környezetvédelmi Alap tartaléka
Pszichoedukáció
Egyéb kulturális célok támogatása
Testvértelepülési programok költségei

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

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: A

költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése

szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegében valamint annak részletező
megbontásában.

Indokolás a

2.

§-hoz:

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése

szükséges a bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokon.

Indokolás a 3. §-hoz:

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése

szükséges a tartalékok rovaton.

Indokolás a 4. §-hoz: A rendelet 1.- 4. és 6. mellékleteit cseréli

le.

Indokolás az 5. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

