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A képviselő-testület tagjai közül jelen vannak: Váradiné Naszály! Márta polgármester, Csobánczy Gábor
alpolgármester, Gulyás Gergely Kristóf képviselő, Kovács László György képviselő, Dr. Kun János
képviselő, Marschall Máté képviselő, Molnárka Gábor Zoltán képviselő, Remenyik Ildikó képviselő, Dr.
Sándor Péterné képviselő, Timár Gyula képviselő, Varga Dániel képviselő, Zsitnyák János Bálint
képviselő
További jelenlévők: dr. Németh Mónika jegyző, Csány Éva főépítész, dr. Botár Ildikó Tünde irodavezető,
Hajba Norina irodavezető, Légárné Gulyás Rita irodavezető, Melovics István irodavezető, Szincsák
István irodavezető, Tatár Enikő kabinetvezető, dr. Vörös Mária irodavezető, Koncsek Mária
csoportvezető, Moór Zsuzsanna titkárságvezető, Ferenczy Csaba csoportvezető, Volosin Katalin
csoportvezető, dr. Dani-Fülöp Dóra Beáta jogi referens, dr. Háner Fanni Viola jogi referens, KruplaKelemen Ágnes intézményi referens, Bányai Barna képviselő-testületi referens, Péterfi Annamária
testületi ügyintéző, Szász Zsombor közpolitikai koordinátor, Farkas Dávid informatikus, Vas Hunor, a
GAMESZ igazgatója, Ari Zsófia, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, Békési Zoltán, a
Házgondnoksági Kft ügyvezetője, Kivágó Péter nem képviselő bizottsági tag, Hegedűs György, Budapest
I. Kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség-, és Természetvédő Egyesület elnöke, dr.
Jancsár György ügyvéd, valamint további meghívottak és érdeklődők
Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

15:10 óra

Az ülés vége:

15:31 óra

legyzőkönyvvezető:

Lipták Noémi

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szeretettel és tisztelettel köszöntött mindenkit a 2022. januári
rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, és az
ülést megnyitotta.
Az ülés kezdetéig Gelencsér Ferenc József alpolgármester úr, dr. Patthy Szabolcs képviselő úr és Tölcsér
Borbára képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Az ülésre határidőben Dr. Sándor Péterné képviselő asszonytól két témában érkezett kérdés a
polgármesterhez, melyekről a „Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések" napirendi pontban
lesz szó. A kérdések kiosztásra kerültek a képviselők részére.
Elsőként szavaznia kell a képviselő-testületnek a napirend megállapításáról, majd a „Döntések
közbeszerzési eljárások fedezetére" című előterjesztés megtárgyalására zárt ülés elrendeléséről.
Ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Timár Gyula, képviselő: elmondta, ez a rendkívüli ülés nem a forrásmegosztás miatt került összehívásra,
hiszen a meghívót január 7-én megkapták, a hivatalhoz pedig a fővárosi megkeresés és anyag csak 10én este érkezett meg. Az okok inkább a nemtörődömség, a hozzá nem értés és hasonló dolgok.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, a napirend elfogadása vita nélkül zajlik. Megkérdezte,
hogy képviselő úr napirend előtti hozzászólást tart-e, mert amiről beszél, az nem ügyrendi kérdés. Az
ügyrendi kérdés az, hogy például a polgármester nem mondott el valamit annak kapcsán, hogy miről
kell szavazni, vagy hogy a polgármester rendeljen el szünetet. Az, hogy képviselő úr politikai
állásfoglalást fogalmaz meg a testületi ülés összehívásával kapcsolatban, nem ügyrendi kérdés. Ha
képviselő úrnak ügyrendben van hozzászólása, akkor azt tegye meg, ha nincs, akkor kéri, hogy adja át
a szót.

Timár Gyula, képviselő: hibás döntést hoztak az elmúlt időszakban a Házgondnoksági Kft.
felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban; hanyagságból elfelejtették...
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdést, hozzászólást nem lát.

Dr. Sándor Péterné, Gulyás Gergely Kristcif és Marschall Máté képviselők távoztak az ülésteremből,
ezáltal a képviselő-testület létszáma 9 főre csökkent.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további szép napot kíván képviselő asszonynak és uraknak.
Elsőként szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, mely alapján kilenc napirendi
pontot tárgyalnának meg.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 13-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2022. évi megosztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló
250/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

A Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

Tiltakozó nyilatkozat a Szentháromság tér 7. számú épület bontása ügyében
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

9.

Döntések közbeszerzési eljárások fedezetére
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Varga Dániel képviselő úrnak.
Varga Dániel, képviselő: a Fidesz-KDNP képviselői Timár Gyula képviselő úr kivételével távoztak az
ülésteremből, de Marschall képviselő úr bejelentkezve marad. Megköszönte; időközben kiléptették.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ezzel együtt az előző szavazás 8 igen szavazattal érvényesnek
tekinthető.
Jelezte, Timár Gyula képviselő úr a teremben tartózkodik, de kijelentkezett a szavazórendszerből.
Szavazásra tette fel, hogy a „Döntések közbeszerzési eljárások fedezetére" tárgyú napirendi pont
vonatkozásában zárt ülést rendeljen el a képviselő-testület, melyhez minősített többség szükséges.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
január 13-i ülésén a „Döntések közbeszerzési eljárások fedezetére" tárgyú napirendi pont
megtárgyalására zárt ülést rendel el.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselőknek kiosztásra került a két ülés közötti
polgármesteri beszámoló. Elmondta, hogy a következő időszakban nagyon fontos várható programok
lesznek, amiket szeretne kiemelni.
Ma délután 6 órától online fórumot tartanak a budapesti közösségi költségvetésről, ahol az I. kerületet
és egész Budapestet érintő projektekről lehet ötletelni. A Főváros idén ismét 1 milliárd Ft-ot fordít
lakossági ötletek megvalósítására; ez ennek az I. kerületi közösségi eseménye lesz.
Január 16-áig várja a Budapest100-at szervező KÉK Kortárs Építészeti Központ az önkéntesek
jelentkezését, ugyanis május 14-15-én a Várnegyed lesz a házigazdája a Nyitott házak hétvégéjének.
Mindenkit szeretettel bíztat, hogy jelentkezzen önkéntesnek, mert ez egy nagyon értékes és szép
program.
Január 18-án 1500 órától Karácsony Gergely főpolgármester jelenlétében kerül átadásra az Egészséges
Budapest program keretében felújított Csalogány utcai háziorvosi rendelőintézet.
Január 18-23. között a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre a Magyar
Kultúra Hete, melynek része a január 22-én 10— órakor, a Magyar Kultúra Napján tartott hagyományos
önkormányzati koszorúzás Kölcsey Ferenc szobránál, a Batthyány téren. Mindenki szeretettel várnak.
Február 10-én, Göncz Árpád születésének 100. évfordulóján, 1800 órától kerül megrendezésre a
Göncz100 emlékév megnyitó rendezvénye a Márai Sándor Művelődési Házban, egy kerekasztalbeszélgetés formájában. Az esemény Göncz Árpád életének három különböző dimenziójának - emberállamférfi-műfordító - bemutatásával idézi meg a rendszerváltás utáni Magyarország első köztársasági
elnökének szellemét. Erre is örömmel várnak mindenkit.
Február 11-13. között Örsi Gergellyel, a II. kerület polgármesterével, valamint Pokorni Zoltánnal, a XII.
kerület polgármesterével közösen emlékeznek az Ostrom 77 rendezvénysorozat keretében az 1944.
november vége - 1945. február 13. közötti budapesti ostrom lezárulására, a katonai és civil
áldozatokra.
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1.

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2022. évi megosztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Budavári Önkormányzatot a megosztott forrásokból
2 204 479 000 Ft illeti meg. A megosztás egész Budapestre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat
Közgyűlésének januári ülésén kerül elfogadásra; ez a kerületet érintő rész.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2022. évi megosztásáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló
rendelet-tervezettel egyetért, azt támogatja és elfogadását javasolja a Fővárosi Közgyűlés
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

2.

Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A javaslat arról szól, hogy az önkormányzat likviditását figyelembe véve 4,5 Ft összegű bankbetét
lekötésére kerülne sor határozott 3 hónapig tartó időszakra.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad
polgármesternek 2022. év végéig - a likviditási helyzettől függően - az átmenetileg szabad
pénzeszköz terhére legfeljebb 4 500 000 000 Ft összegű bankbetét lekötésére 3 hónapos
futamidejű, éven belüli folyamatos kamattal növelt betéttípusra.
Határidő: 2022. január 17.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
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3.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló
250/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta,
határidejét, ami a többi
elfogadásához minősített
Kérdés, hozzászólás nem

polgármester: a módosítás arról szól, hogy rögzíteni szükséges a kinevezés
felügyelőbizottsági tagéval megegyezően 2025. február 20. A határozat
többség szükséges.
lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló
250/2021. (XII. 16) önkormányzati határozata módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 250/2021. (XII. 16)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 17.
napjával Szuromi Benedeket az I. kerületi Házgondnoksági Kft. felügyelőbizottsági tagjának
2025. február 20-ig tartó határozott időtartamra megválasztja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
az I. kerület Házgondnoksági Kft. vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a
felügyelőbizottsági tagcserének a cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

4.

A Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a
Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
a Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Szociális
kártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési
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megállapodásokat megköti, és ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen
együttműködési megállapodásokat az 1. melléklet szerinti tartalommal és a 3. melléklet A.
pontja szerint felsorolt üzemeltetőkkel kösse meg.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a
Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszervásárlás tárgyában kötendő
együttműködési megállapodásokat megköti, és ennek érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy ezen együttműködési megállapodásokat a 2. melléklet szerinti
tartalommal és a 3. melléklet B. pontja szerint felsorolt gyógyszertári üzemeltetőkkel kösse
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

5.

A 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a
Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés, valamint az egészségügyi
szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti védőoltások 2022. évben történő
biztosítása érdekében adásvételi szerződést és egyben együttműködési megállapodást köt a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 1106 Budapest, Kabai utca 1., cg: 01-09-883967, adószám: 13999034
2-42).
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú
mellékletét képező oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést és
együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 1. pontban megjelölt
szerződés fedezetét 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.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti védőoltások 2022. évben történő
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biztosítása érdekében együttműködési megállapodást köt a háziorvosi ellátást nyújtó alábbi
egészségügyi szolgáltatókkal:
• Szarka Zsuzsanna és Társa Orvosi Bt.
• Városlőd 2012 Egészségügyi Kft.
•
DOKI-MENTUM Bt.
• Talomed Kft.
•
Galenos -Med Kft.
5. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 2. számú
mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a 4. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatókkal történő megkötésére és
aláírására.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

6.

Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a
Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és szövegbeli, stilisztikai pontosításokkal javasolta elfogadásra
az előterjesztést.
A határozati javaslat mellékletének 3. és 11. pontja az alábbiak szerint módosul.
„3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakorvos nem rendelkezik háziorvostani szakorvosi szakképesítés
végzettséggel, így a háziorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység
megkezdésétől számított 5 évig láthat el háziorvosi feladatokat, így az 5 éves időtartamnál hosszabb
idejű háziorvosi feladatok ellátása érdekében a Szakorvos vállalja, hogy a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében
foglaltak feltételeket 5 éven belül teljesíti, és megszerzi a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges,
előírt szakképesítést.", valamint „11. A Szakorvos jelen feladat-ellátási előszerződés aláírásával kijelenti,
hogy a feltételek teljesítése esetén, a praxisengedély kiadását követően megkötésre kerülő feladat
ellátási szerződésben szükség esetén vállalja a felnőtt háziorvosi ügyeletben való részvételt."
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
a fent ismertetett módosításokkal.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Lukács Imre
Péter felnőtt háziorvosi praxisjog megvásárlását Dr. Kárpáti Éva praxisjoggal rendelkező
jogosulttól.
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2. 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 2. §-a és az 1. számú melléklete alapján
meghatározott 11. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási
szerződést kíván kötni a praxisjog megszerzése esetén Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot
megszerezni kívánó orvossal legalább 5 éves időtartamra, legkorábban 2022. március 01.
napjával történő hatálybalépéssel.
3. Az 1. pont szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele Dr. Lukács Imre Péter
praxisengedélyének megszerzése és ennek megfelelő igazolása.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező feladat-ellátási előszerződést.
5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés aláírására.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

7.

Tiltakozó nyilatkozat a Szentháromság tér 7. számú épület bontása ügyében
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: egy nagyon sajnálatos és szomorú előterjesztésről van szó. A
Szentháromság tér 7. szám alatti volt diplomata lakóház, később Burg Hotel épülete 2021. januárjában
a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványnak a tulajdonába került, majd egy hónappal később a saját
tulajdonukban lévő Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft.-nek adták azt át. Az alapítvány
nyilatkozata szerint az ingatlant tudományos konferencia központként kívánják hasznosítani, a
Várnegyed történelmi arculatához illeszkedő stílusban újjáépíteni. Ez esetben az újjáépítés a meglévő
épület elbontását, és helyette egy új ház felépítését jelenti. A Fővárosi Önkormányzat időközben
megkezdte az épület helyi védetté nyilvánítását, elkészítette az ehhez szükséges alátámasztó
anyagokat, a védési javaslat februárban kerül a Fővárosi Közgyűlés elé. Elmondta, hogy a bontás ellen
tiltakozott a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművész Szövetség, az ICOMOS magyarországi
szervezete is, de úgy tűnik, hogy mindezek eredménytelenek, mert 2021. december 30-án Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a bontási engedélyt megadta - a
barokk kori pince megtartásával. A helyére kerülő új ház építészeti tervei egyelőre ismeretlenek.
Kérte, hogy a képviselő-testület fejezze ki tiltakozását ez ellen az etikába ütköző bontás ellen.
Ismertette a határozati javaslatot: „A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kénytelen ebben a
nyilatkozati formában kifejezni tiltakozását a Szentháromság tér 7. számú épület bontása miatt, mivel
a bontásról szóló döntésnek nem volt és nem is lehetett részese. Megengedhetetlennek tartja, hogy a
közelmúlt építészeti értékeiről szakmai konszenzus nélkül, a beavatkozás végeredményének ismerete
hiányában határoznak. Elvárja, hogy a bontás kivitelezését ne kezdjék el a társadalom, az építészek és
a műemlékvédők egyetértése nélkül, különösen ne egyidőben a volt Pénzügyminisztérium
építkezésével, ahol már most is hatalmas méretű közterületi elkerítéssel dolgoznak, további lezárások
és lekerítések teljesen ellehetetlenítenék a Vár leglátogatottabb területének gyalogos és gépkocsi
közlekedését."
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2022. (I. 13.) önkormányzati határozata
tiltakozó nyilatkozat kiadásáról a Szentháromság tér 7. számú épület bontása ügyében
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kénytelen ebben a nyilatkozati formában
kifejezni tiltakozását a Szentháromság tér 7. számú épület bontása miatt, mivel a bontásról
szóló döntésnek nem volt és nem is lehetett részese. Megengedhetetlennek tartja, hogy a
közelmúlt építészeti értékeiről szakmai konszenzus nélkül, a beavatkozás végeredményének
ismerete hiányában határoznak. Elvárja, hogy a bontás kivitelezését ne kezdjék el a társadalom,
az építészek és a műemlékvédők egyetértése nélkül, különösen ne egyidőben a volt
Pénzügyminisztérium építkezésével, ahol már most is hatalmas méretű közterületi elkerítéssel
dolgoznak, további lezárások és lekerítések teljesen ellehetetlenítenék a Vár leglátogatottabb
területének gyalogos és gépkocsi közlekedését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Iroda

8.

Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ülésre Dr. Sándor Péterné képviselő asszony két kérdést
nyújtott be, de képviselő asszony időközben elhagyta a képviselő-testület ülését, így nem tudja neki
megadni a szót.
Ismerteti a kérdéseket és a válaszokat. Képviselő asszony első kérdése, hogy miért nem kapott a mai
napig pontos választ két jegyzőtől sem arra az írásban feltett kérdésére, hogy a képviselőként számára
biztosított 1 millió Ft összeg felhasználását mely helyi önkormányzati jogszabály teszi lehetővé.
Elmondta, hogy képviselő asszony 2021. október 29-én fordult jegyző asszonyhoz a kérdéssel, melyre
november 17-én választ kapott. Ezt követően november 19-én ismételten rákérdezett erre a
szabályozásra, melyre a választ november 26-án küldte el jegyző asszony. A képviselők évi 1 millió Ftos keretére vonatkozóan az előző ciklusokban nem volt ilyen rendszer. A 2019. évi választásokat
követően, a 2020. évvel vezették be, hogy az I. kerületben a körzetes képviselők évi 1 millió Ft-tal
rendelkeznek a saját körzetük fejlesztése, az ott élők életének jobbítása érdekében. Ez az 1 millió Ft
arra szolgál, hogy az egyes képviselők nyitott szemmel és füllel járjanak a körzetükben, és legyenek
fogékonyak és érzékenyek azokra a lehetőségekre, amelyeket segíteni vagy megteremteni tudnak a
keret segítségével. A keret céltartalékban került elkülönítésre, melyet a képviselők szabadíthatnak fel.
A képviselők többsége ezt a keretet az elmúlt 2 évben nagyon leleményesen és az ott élők életének
jobbítása érdekében fel is használta. Képviselő asszony ebből 250 ezer Ft értékben kupakgyűjtő szívet
vett a tavalyi évben, tehát részben sikerült is felhasználnia.
Ügyrendben megadta a szót Dr. Kun János képviselő úrnak.
Dr. Kun lános. képviselő: ha feltette a kérdést, de nincs jelen képviselő asszony, akkor ezek szerint nem
érdekli a válasz. Kérdése, hogy miért válaszolnak rá.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: úgy gondolja, hogy ezek olyan kérdések, amik kapcsán a választ
érdemes a kerületben élők közössége elé tárni. Elmondta, hogy például Gelencsér Ferenc József
alpolgármester úr, Varga Dániel és Dr. Kun János képviselő urak, valamint Remenyik Ildikó képviselő
asszony kifejezetten nagy gonddal, a helyben élőket megkérdezve használta fel az elmúlt 2 évben ezt
a keretet, tehát igenis, vannak képviselők, akik ezt fel tudják használni. Semmi okuk nincs ezért arra,
hogy azt gondolják, hogy képviselő asszonyt valamilyen hátrány érte. Polgármesterként büszke arra,
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hogy ezt a rendszert megteremtették, és a képviselők nagy hozzáértéssel és leleményességgel, jó ügyek
érdekében felhasználják azt.
Képviselő asszony másik kérdése inkább adatokat tartalmaz az ünnepi támogatásról, melyet írásban
fog megküldeni a részére, és bízik benne, hogy képviselő asszony a következő ülésen már megtiszteli
a képviselő-testület tagjait a jelenlétével.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2021. január 20.

Váradiné Naszályi Márta s.k.
polgármester

dr. Németh Mónika s.k.
jegyző
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Tájékoztató a 2021. december 16-ei ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő
programjairól:
December 17-én a közelgő ünnepek alkalmából a Budavári Önkormányzat találkozóra hívta a kerületi
egyházi vezetőket, amelyen Váradiné Naszályi Márta polgármester és dr. Patthy Szabolcs
önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok látta vendégül a résztvevőket. A találkozó központi
témája a lakhatási szegénység, az önkormányzat és a kerületi egyházak cselekvési lehetőségei voltak.
December 18-án került sor a Budavári Önkormányzat által támogatott kerületi családok és a
nagycsaládosok karácsonyi zenés műsoros estjére, valamint az I. kerulet ido's, nyugdíjas polgárok
karácsonyi zenés műsoros estjére a Városházán. Fellépett a Makám együttes és a JamShowBand.
December 19-én, advent negyedik vasárnapján az idén 50. éve működő Budapesti Monterverdi Kórus
lépett fel a Városházán. A koncert előtt Bence Imre, a Budavári Evangélikus Egyházközség lelkésze
mondta el adventi gondolatait, köszöntőt mondott Gelencsér Ferenc alpolgármester.
December 23-tól december 31-ig a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban a
képviselő-testület döntése értelmében igazgatási szünet volt.
Január 3-án Váradiné Naszályi Márta polgármester és az Önkormányzat csapata online fogadóórát
tartott saját Facebook oldalán, amelyen várta a kerület lakosainak hozzászólásait és véleményét.
Ugyanezen a napon az I. és II. kerületi önkormányzat közös ételosztást szervezett a Fő u. 31 szám alatt,
a Budavári Önkormányzat III. sz. Idősek klubjában; 300 adag meleg étel került kiosztásra.
Január 4-én egy online megbeszélés keretében egyeztetett Váradiné Naszályi Márta polgármester
Katrin Habenschaden müncheni, valamint Jeanne Barseghian strasbourgi polgármesterekkel.
Január 10-én Váradiné Naszályi Márta polgármester személyes fogadóórát tartott a Városházán.
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:
Január 13-án 1800 órától online fórumot tartanak a budapesti közösségi költségvetésről, ahol az I.
kerületet és egész Budapestet érintő projektekről lehet ötletelni. A Főváros idén ismét 1 milliárd
forintot fordít lakossági ötletek megvalósítására.
Január 16-ig várja a Budapest100-at szervező KÉK Kortárs Építészeti Központ az önkéntesek
jelentkezését, ugyanis május 14-15-én a Várnegyed lesz a házidazdája a Nyitott házak hétvégéjének.
Január 18-án 15m órától Karácsony Gergely főpolgármester és Váradiné Naszályi Márta polgármester
jelenlétében kerül átadásra az Egészséges Budapest program keretében felújított Csalogány utcai
rendelőintézet.
Január 18-23. között a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre a Magyar
Kultúra Hete elnevezésű programsorozat, melynek része a január 22-én 1030 órakor, a Magyar Kultúra
Napján tartott hagyományos önkormányzati koszorúzás Kölcsey Ferenc szobránál, a Batthyány téren.
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Február 10-én, Göncz Árpád születésének 100. évfordulóján, 18m órától kerül megrendezésre a
Göncz100 emlékév megnyitó rendezvénye a Márai Sándor Művelődési Házban, egy kerekasztalbeszélgetés formájában. Az esemény Göncz Árpád életének három különböző dimenziójának (emberállamférfi-műfordító) bemutatásával idézi meg a rendszerváltás utáni Magyarország első köztársasági
elnökének szellemét.
Február 11-13. között Váradiné Naszályi Márta polgármester, Örsi Gergely, a II. kerület polgármestere,
valamint Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere közösen emlékeznek az 1944 november vége 1945 február 13. közötti budapesti ostrom lezárulására, a katonai és civil áldozatokra.
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6/2022. (I. 1.) önkormányzati határozat 1. melléklete
iktatószám: BDV/.............-...../2022

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Szociális kártya felhasználhatósága és elfogadása tárgyában
Amely létrejött egyrészről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
adószám:
15735643-2-41
bankszámlaszám:
12010154 - 00379543 - 00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
mint együttműködő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

székhely:
cégjegyzék száma:
adószám:
bankszámla száma:
képviseli:

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

(a továbbiakban: Szerződő),
(az Önkormányzat és a Szerződő a továbbiakban együtt: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.
1.1.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Rendelet: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet).

1.2. Rendeletben meghatározott, az élelmiszertámogatás alapján megvásárolható élelmiszerek
(továbbiakban: alapélelmiszerek) listája:
a) tej, tejtermék
b) pékáru
c) cukor, porcukor, só, fűszer
d) liszt, búzadara. rizs
e) száraztészta, tojás
f) étolaj, ecet
g) zöldség és gyümölcs
h) húsáru
i) tartós élelmiszer

1.3. Szociális bolt: élelmiszert árusító olyan üzlet, amellyel az Önkormányzat együttműködési
megállapodást köt és aminek alapján a Szociális kártyával rendelkező jogosultak részére az üzemeltető
biztosítja a Rendeletben meghatározott, alapélelmiszerek Szociális kártyával történő megvásárlását.
1.4. Szociális kártya: szociális boltban a Rendeletben meghatározott alapélelmiszer vásárlására nyújt
jogosultságot az Önkormányzat által meghatározott keretösszeg erejéig.
1.5. Jogosult: A Rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultak köre, akik a vonatkozó
kérelmet a Rendeletben foglaltak szerint benyújtották és pozitív elbírálásában részesültek.

2.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 A Felek előtt ismert, hogy az Önkormányzat a Rendeletében Szociális kártya keretében nyújtott
élelmiszertámogatásra teremt lehetőséget az arra jogosultak részére. A Szociális kártyával
rendelkezők részére a Szerződő lehetővé teszi az üzemeltetése alatt álló,
Budapest I. kerületében lévő, természetben a.................................................. szám alatti és a
Budapest I. kerületében lévő, természetben a.................................................. szám alatti üzletben
- mint szociális boltban - a jelen együttműködési megállapodás szerinti kedvezményes
élelmiszervásárlást a Rendeletben meghatározott alapélelmiszerekre.

3.

A SZERZŐDŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

3.1. A Szerződő a 2.1. pont szerinti szociális bolt üzemeltetése keretében vállalja, hogy:
a) a Szociális kártyával rendelkező jogosultak részére a szociális boltban lehetővé teszi a
Rendeletben szabályozott alapélelmiszerek jelen együttműködési megállapodás szerint
történő megvásárlását;
b) a Szociális kártyával rendelkezők a Rendeletben meghatározott alapélelmiszereket a Szociális
kártyán lévő keretösszeg erejéig, a Szociális kártya érvényességi ideje alatt levásárolhassák;
c) az Önkormányzat által a szociális kártya működtetésére kialakított informatikai környezetben
gondoskodik az Önkormányzat által meghatározott adatközlésről;
d) az Önkormányzat által kijelölt személy a helyszínen, a szociális bolt működésének indokolatlan
zavarása nélkül jelen együttműködési megállapodás szerinti teljesítést nyitvatartási időben
bármikor ellenőrizze;
e) a jelen együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítésében kimaradás nem
következik be, illetve előre nem látott hiba esetén azt haladéktalanul bejelenti az
Önkormányzat részére és annak utasítása esetén a megfelelő háttérkapacitás kialakításával a
szerződésszerű teljesítést a továbbiakban is biztosítja akként, hogy az Önkormányzattal el fog
számolni.

4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Az adatközlés lebonyolításához szükséges hardware és a pénztárgéphez közvetlenül nem
kapcsolódó software eszközök beszerzése, installálása, üzemeltetése, karbantartása az
Önkormányzat feladata, költsége és ráfordítása, amelyet a Szerződőre nem háríthat át.
4.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális boltok listájáról tájékoztatja a lakosságot.
5.

PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Szociális kártyával vásárolt alapélelmiszer eladási
árát a Szerződő részére megfizeti a szociálisan támogatott természetes személyek, mint jogosultak
nevében utólag, a Szociális kártyáján lévő keretösszeg erejéig.

5.2. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat és a Szerződő közötti elszámolás alapja a Szociális
kártyával lebonyolított vásárlások értéke, amelyet az Önkormányzat az informatikai hátteret
biztosító rendszerből kinyert táblázatos formában e-mailben átad a Szerződő részére a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig.
5.3. Az Önkormányzattól kapott adatközlés alapján 10 napon belül a Szerződő számlát állít ki, amelynek
összegét az Önkormányzat köteles a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szerződő
részére a/az ....................................-nál vezetett ....................................... számú folyószámlára
történő átutalással kiegyenlíteni.

6.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

6.1. A Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre kötik, közös és együttes akarattal
visszamenőleges hatállyal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra
annak érdekében, hogy a támogatások folyamatosan biztosítottak legyenek a jogosultak részére.
6.2. A Felek a jelen együttműködési
megszüntethetik.

megállapodást

közös megegyezéssel, írásban

bármikor

6.3. A jelen együttműködési megállapodás rendes felmondással harminc napos felmondási határidővel
szüntethető meg bármelyik fél által külön indoklás nélkül.
6.4. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult a jelen együttműködési
megállapodás írásbeli felmondására. Ezen esetben a felmondást írásban indokolni szükséges. A
Felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél felmondása „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a
másik Félhez, úgy azt a Felek - a másik Fél kezeihez történt - joghatályos kézbesítésnek tekintik.
6.5. A Felek továbbá kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 11. § (12) bekezdése alapján bekövetkezett esetben az Önkormányzat az együttműködési
megállapodást azonnali hatállyal jogosult felmondani.
6.6. A Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni és a Szerződő köteles az
Önkormányzat által a részére rendelkezésre bocsátott 4.1. pont szerinti hardware berendezést és
software-t sértetlen visszaszolgáltatni, mely tényről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.

FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen együttműködési megállapodásban
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely az
együttműködési megállapodásban rögzített feladatra kihatással lehet.
7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat, valamint
a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé. Az üzleti titkot a Felek kötelesek megőrizni, és azt nem tehetik harmadik személy részére
hozzáférhetővé, illetőleg nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely következtében az harmadik
személy részére ismertté, hozzáférhetővé válik. Amennyiben titoktartási kötelezettségét bármelyik
Fél megszegi, köteles a másik Fél részére az ezzel okozott kárt megtéríteni. A titoktartási
kötelezettség a Felek jelen megállapodása alapján annak megszűnése után is fennmarad.

8.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

8.1. A Szerződő tudomásul veszi, hogy a jelen együttműködési megállapodás ideje során személyes
adatot csak a rábízott feladat ellátása céljából és a feladat végrehajtásához szükséges időtartamon
át kezelhet. A jelen együttműködési megállapodás feladatainak ellátása során figyelemmel kell lenni
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre
(a továbbiakban: Info tv.) 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 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezésire.
8.2. A Szerződő kifejezetten nyilatkozik és felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok kezelésére,
tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintetti jogok gyakorlására az Info tv. valamint
a GDPR és az irányadó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.
8.3. A Szerződő 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 az Önkormányzat a www.kozadat.budavar.hu linken
közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.
8.4. 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 a Szerződő úgy nyilatkozik, hogy ő átlátható szervezetnek minősül az Nyvt. 3. §
(1) bekezdés szerint. A Szerződő - ha az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény
másképpen nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli az Önkormányzat gazdasági
tevékenységével kapcsolatos üzleti titkot, valamint ezen felül minden olyan adatot, tényt illetően,
amelyről a feladat teljesítése során szerzett tudomást.
8.5. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatával összefüggésben tudomására jutott
bármely tényt, információt, adatot, dokumentumot, megoldást kizárólag jelen együttműködési
megállapodás teljesítése érdekében használ fel.
8.6. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben szabályozott kötelezettségen túlmenően
sem közöl illetéktelen személlyel olyan tényt, információt, adatot, megoldást, amely a teljesítéssel
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése vagy nyilvánosságra hozatala az
Önkormányzatra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna, vagy az Önkormányzat
érdekeit veszélyeztetné.
8.7. A Szerződő a jelen pontban körülírt kötelezettségek teljesítését a jelen együttműködési
megállapodás időtartamától függetlenül korlátlan időtartamra vállalja, tudomásul veszi, hogy ezen
kötelezettségek a jelen együttműködési megállapodás megszűnése után is fennmaradnak. Az
Önkormányzat vagy jogutódja, továbbá törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól
felmentést adhat.

9.

NYILATKOZATOK

9.1. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen együttműködési
megállapodás aláírására és teljesítésére. Jelen együttműködési megállapodás aláírását az erre
hatáskörrel rendelkező testület, illetőleg személy szabályszerűen engedélyezte, és megfelel a

jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen együttműködési megállapodást aláíró személy a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik.
9.2. A Szerződő kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság.
9.3. A Szerződő kijelenti, hogy az élelmiszer-kereskedelemhez szükséges engedélyekkel rendelkezik,
továbbá a kereskedelmi tevékenységhez szükséges hatósági bejelentéseknek maradéktalanul
eleget tett.
9.4. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése másokkal
kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
9.5. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban, valamint a jogi
helyzetükben történt változásokról a másik felet 5 (öt) munkanapon belül írásban értesítik. A
változásról szóló szabályos értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést átvettnek kell
tekinteni. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből
eredő kárért felelősséggel tartozik.

10. JOGVITÁK RENDEZÉSE
10.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban békés
úton, kölcsönösen együttműködve próbálják meg rendezni. Az esetlegesen felmerülő jogviták
elbírálására a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
10.2. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen együttműködési megállapodás teljesítése
során szorosan együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják a megállapodás
maradéktalan teljesítéséhez szükséges körülményekről.
Szerződő Felek kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről: Láng Andrea
@ +36204127810 E-mail: lang.andrea@budavar.hu
Szerződő részéről:...................
@ +36........................E-mail:.......................
11. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
11.1. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Rendelet, továbbá a Felekre vonatkozó egyéb
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
11.2. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás tárgyát szabályozó Rendelet módosul, úgy az
abban foglalt módosítással és hatálybalépéssel megegyezően, jelen együttműködési
megállapodásban rögzített és érintett részek azzal megegyezően automatikusan módosulnak,
minden egyéb jogcselekmény nélkül. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek jelen megállapodás
módosításához való jogát.
12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. A Felek a jelen együttműködési megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, amely
módosításnak tartalmaznia kell a szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is.

12.2. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése másokkal
kötött szerződéseiket vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
12.3. A Felek által tett bármely jognyilatkozat vagy módosítás kizárólag írásban érvényes, kivéve a 11.2.
pontban foglaltakat.
Alulírott Felek a fenti megállapodást, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírják.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.
Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2.
Melléklet: Titoktartási nyilatkozat
3.
Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
A Felek kijelentik, hogy a fenti megállapodás valamennyi, általuk lényegesnek tartott körülményt
rendezett. A jelen együttműködési megállapodás négy eredeti példányban készült, amelyből két
példány illeti az Önkormányzatot, két példány a Szerződőt.
Budapest, 2022..............................

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

az Önkormányzat képviseletében:

a Szerződő képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

név
titulus

Az együttműködési megállapodás 1. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
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 együttműködési megállapodás alapján az
együttműködési 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@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő, édesanyja neve,
TAJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés vagy megállapodás 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: Az együttműködési megállapodás 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 valc> 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.
72 A helyesbítéshez való) jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3. A törléshez valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4. 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 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.............„
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cégszerű aláírás

Az együttműködési megállapodás 2. Melléklet: Titoktartási nyilatkozat
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., továbbiakban: 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 megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen az Önkormányzat tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: az Önkormányzat
gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti
kapcsolataira, általam az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra
jutott információk, emellett minden az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden
olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült
összeállítás, vagy információ, amit Önkormányzat üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra
jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és
egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása
személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal kötött szerződésben részletezett
feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy
számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy
az Önkormányzat érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot
megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok 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

Az együttműködési megállapodás 3. Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-a szerinti megfelelésről
Alulírott
.....................................................
(Lakcím:
..................
........................................................................................; Adóazonosító jel: ............................) büntetőjogi
felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam
képviselt .................................................................................................................. szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

-

-

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A.
§-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező
változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).
Budapest, 2022.............„
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cégszerű aláírás

6/2022. (I. 1.) önkormányzati határozat 2. melléklete
,

iktatószám: BDV/.............-...../2022

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Budavári Egészségkártya felhasználhatósága és elfogadása tárgyában
Amely létrejött egyrészről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
adószám:
15735643-2-41
bankszámlaszám:
12010154 - 00379543 - 00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
mint együttműködő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

székhely:
cégjegyzék száma:
adószám:
bankszámla száma:
képviseli:

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

(a továbbiakban: Szerződő),
(az Önkormányzat és a Szerződő a továbbiakban együtt: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Rendelet: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet).
1.2. Jogosult: a Rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultak köre, akik a vonatkozó
kérelmet a Rendeletben foglaltak szerint benyújtották és pozitív elbírálásban részesültek.
1.3. A támogatás által igénybe vehető termékek: A Rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti termékek.
1.4. Budavári Egészségkártya (a továbbiakban Egészségkártya): az Önkormányzattal együttműködési
megállapodást kötött gyógyszertári üzemeltetők által a Rendeletben meghatározott termékek
vásárlására nyújt jogosultságot az Önkormányzat által meghatározott keretösszeg erejéig.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. A Felek előtt ismert, hogy az Önkormányzat a Rendeletében Egészségkártya keretében nyújtott
gyógyszertámogatásra teremt lehetőséget az arra jogosultak részére. Az Egészségkártyával

rendelkezők részére a Szerződő lehetővé teszi a működtetésében álló, Budapest I. kerületében
lévő, természetben a .................................................. szám alatti gyógyszertárban a jelen
együttműködési megállapodás szerinti vásárlást.

3.

A SZERZŐDŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

3.1. A Szerződő vállalja, hogy:
a) az Egészségkártáyával rendelkező jogosultak részére a 2.1. pont szerinti gyógyszertárban
lehetővé teszi a Rendeletben szabályozott termékek jelen együttműködési megállapodás
szerint történő megvásárlását;
b) az Egészségkártyával rendelkezők a Rendeletben meghatározott termékeket az
Egészségkártyán lévő keretösszeg erejéig, az Egészségkártya érvényességi ideje alatt
levásárolhassák;
c) az Önkormányzat által az Egészségkártya működtetésére kialakított informatikai környezetben
gondoskodik az Önkormányzat által meghatározott adatközlésről;
d) az Önkormányzat által kijelölt személy a helyszínen, a 2.1. pont szerinti gyógyszertár
működésének indokolatlan zavarása nélkül jelen együttműködési megállapodás szerinti
teljesítést nyitvatartási időben bármikor ellenőrizze;
e) a jelen együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítésében kimaradás nem
következik be, illetve előre nem látott hiba esetén azt haladéktalanul bejelenti az
Önkormányzat részére és annak utasítása esetén a megfelelő háttérkapacitás kialakításával a
szerződésszerű teljesítést a továbbiakban is biztosítja akként, hogy az Önkormányzattal el fog
számolni.

4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az adatközlés lebonyolításához szükséges hardware és a pénztárgéphez közvetlenül nem
kapcsolódó software eszközök beszerzése, installálása, üzemeltetése, karbantartása az
Önkormányzat feladata, költsége és ráfordítása, amelyet a Szerződőre nem háríthat át.
4.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egészségkártáyát elfogadó gyógyszertárak listájáról tájékoztatja
a lakosságot.
5.

PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az Egészségkártyával vásárolt Rendelet szerinti
termékek eladási árát a Szerződő részére megfizeti a támogatott természetes személyek mint
jogosultak nevében utólag, az Egészségkártyáján lévő keretösszeg erejéig.
5.2. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat és a Szerződő közötti elszámolás alapja az
Egészségkártyával lebonyolított vásárlások értéke, amelyet az Önkormányzat az informatikai
hátteret biztosító rendszerből kinyert táblázatos formában e-mailben átad a Szerződő részére a
tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
5.3. Az Önkormányzattól kapott adatközlés alapján 10 napon belül a Szerződő számlát állít ki, amelynek
összegét az Önkormányzat köteles a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szerződő
részére a/az ....................................-nál vezetett ....................................... számú folyószámlára
történő átutalással kiegyenlíteni.

6.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

6.1. A Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre kötik, közös és együttes akarattal
visszamenőleges hatállyal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra a
támogatás biztosításának zavartalansága érdekében.
6.2. A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.
6.3. A jelen együttműködési megállapodás rendes felmondással harminc napos felmondási határidővel
szüntethető meg bármelyik fél által külön indoklás nélkül.
6.4. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult a jelen együttműködési
megállapodás írásbeli felmondására. Ezen esetben a felmondást írásban indokolni szükséges. A
Felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél felmondása „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a
másik Félhez, úgy azt a Felek - a másik Fél kezeihez történt - joghatályos kézbesítésnek tekintik.
6.5. A Felek továbbá kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 11. § (12) bekezdése alapján bekövetkezett esetben az Önkormányzat az együttműködési
megállapodást azonnali hatállyal jogosult felmondani.
6.6. A Felek a megállapodás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni és a Szerződő köteles az
Önkormányzat által a részére rendelkezésre bocsátott 4.1. pont szerinti hardware berendezést és
software-t visszaszolgáltatni.

7.

FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen együttműködési megállapodásban
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely az
együttműködési megállapodásban rögzített feladatra kihatással lehet.
7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat, valamint
a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé. Az üzleti titkot a Felek kötelesek megőrizni, és azt nem tehetik harmadik személy részére
hozzáférhetővé, illetőleg nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely következtében az harmadik
személy részére ismertté, hozzáférhetővé válik. Amennyiben titoktartási kötelezettségét bármelyik
Fél megszegi, köteles a másik Fél részére az ezzel okozott kárt megtéríteni. A titoktartási
kötelezettség a Felek jelen megállapodása alapján annak megszűnése után is fennmarad.
8.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

8.1. A Szerződő tudomásul veszi, hogy a jelen együttműködési megállapodás ideje során személyes
adatot csak a rábízott feladat ellátása céljából és a feladat végrehajtásához szükséges időtartamon
át kezelhet. A jelen együttműködési megállapodás feladatainak ellátása során figyelemmel kell lenni
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre
(a továbbiakban: Info tv.) 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 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezésire.
8.2. A Szerződő kifejezetten nyilatkozik és felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok kezelésére,
tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintetti jogok gyakorlására az Info tv. valamint
a GDPR és az irányadó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.

8.3. A Szerződő 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 az Önkormányzat a www.kozadat.budavar.hu linken
közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.
8.4. 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 a Szerződő úgy nyilatkozik, hogy ő átlátható szervezetnek minősül az Nyvt. 3. §
(1) bekezdés szerint. A Szerződő - ha az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény
másképpen nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli az Önkormányzat gazdasági
tevékenységével kapcsolatos üzleti titkot, valamint ezen felül minden olyan adatot, tényt illetően,
amelyről a feladat teljesítése során szerzett tudomást.
8.5. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatával összefüggésben tudomására jutott
bármely tényt, információt, adatot, dokumentumot, megoldást kizárólag jelen együttműködési
megállapodás teljesítése érdekében használ fel.
8.6. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben szabályozott kötelezettségen túlmenően
sem közöl illetéktelen személlyel olyan tényt, információt, adatot, megoldást, amely a teljesítéssel
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése vagy nyilvánosságra hozatala az
Önkormányzatra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna, vagy az Önkormányzat
érdekeit veszélyeztetné.
8.7. A Szerződő a jelen pontban körülírt kötelezettségek teljesítését a jelen együttműködési
megállapodás időtartamától függetlenül korlátlan időtartamra vállalja, tudomásul veszi, hogy ezen
kötelezettségek a jelen együttműködési megállapodás megszűnése után is fennmaradnak. Az
Önkormányzat vagy jogutódja, továbbá törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól
felmentést adhat.
9. NYILATKOZATOK
9.1. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen együttműködési
megállapodás aláírására és teljesítésére. Jelen együttműködési megállapodás aláírását az erre
hatáskörrel rendelkező testület, illetőleg személy szabályszerűen engedélyezte, és megfelel a
jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen együttműködési megállapodást aláíró személy a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik.
9.2. A Szerződő kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság.
9.3. A Szerződő kijelenti, hogy a gyógyszertárak üzemeltetéséhez és a gyógyszerek és gyógyászati
készítmények értékesítéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, továbbá a vonatkozó
tevékenységhez szükséges hatósági és egyéb bejelentéseknek maradéktalanul eleget tett.
9.4. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése másokkal
kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
9.5. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban, valamint a jogi
helyzetükben történt változásokról a másik felet 5 (öt) munkanapon belül írásban értesítik. A
változásról szóló szabályos értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést átvettnek kell
tekinteni. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből
eredő kárért felelősséggel tartozik.

10. JOGVITÁK RENDEZÉSE
10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban békés
úton, kölcsönösen együttműködve próbálják meg rendezni. Az esetlegesen felmerülő jogviták
elbírálására a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
10.2. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen együttműködési megállapodás teljesítése
során szorosan együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják a megállapodás
maradéktalan teljesítéséhez szükséges körülményekről.
Szerződő Felek kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről: Láng Andrea
@ +36204127810 E-mail: lang.andrea@budavar.hu
Szerződő részéről:...................
@ +36........................E-mail:.......................

11. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
11.1. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Rendelet, továbbá a Felekre vonatkozó egyéb
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
11.2. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás tárgyát szabályozó Rendelet módosul, úgy az
abban foglalt módosítással és hatálybalépéssel megegyezően, jelen együttműködési
megállapodásban rögzített és érintett részek azzal megegyezően automatikusan módosulnak,
minden egyéb jogcselekmény nélkül. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek jelen megállapodás
módosításához való jogát.
12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. A Felek a jelen együttműködési megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, amely
módosításnak tartalmaznia kell a szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is.
12.2. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése másokkal
kötött szerződéseiket vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
12.3. A Felek által tett bármely jognyilatkozat vagy módosítás kizárólag írásban érvényes, kivéve a 11.2.
pontban foglaltakat.
Alulírott Felek a fenti megállapodást, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírják.
Jelen
1.
2.
3.

szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
Melléklet: Titoktartási nyilatkozat
Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

A Felek kijelentik, hogy a fenti megállapodás valamennyi, általuk lényegesnek tartott körülményt
rendezett. A jelen együttműködési megállapodás négy eredeti példányban készült, amelyből két
példány illeti az Önkormányzatot, két példány a Szerződőt.
Budapest, 2022..............................

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

az Önkormányzat képviseletében:

a Szerződő képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

név
titulus

Az együttműködési megállapodás 1. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
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 együttműködési megállapodás alapján az
együttműködési 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:
8.
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
9.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő, édesanyja neve,
TAJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.
10. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés vagy megállapodás 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.
11. Az adatkezelés célja: Az együttműködési megállapodás teljesítése, valamint az Art. 16. § (1)
bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a
Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
12. 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
13. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
14. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
14.1. A tájékoztatás kéréshez valc> 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.
14.2. A helyesbítéshez való) jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
14.3. 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.
14.4. 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.
14.5. 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

Az együttműködési megállapodás 2. Melléklet: Titoktartási nyilatkozat
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., továbbiakban: 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 megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen az Önkormányzat tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: az Önkormányzat
gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti
kapcsolataira, általam az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra
jutott információk, emellett minden az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden
olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült
összeállítás, vagy információ, amit Önkormányzat üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra
jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és
egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása
személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal kötött szerződésben részletezett
feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy
számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy
az Önkormányzat érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot
megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok 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.............„
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cégszerű aláírás

Az együttműködési megállapodás 3. Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-a szerinti megfelelésről
Alulírott
.....................................................
(Lakcím:
..................
........................................................................................; Adóazonosító jel: ............................) büntetőjogi
felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam
képviselt ............................ ................................................................................. szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

-

-

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A.
§-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező
változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).
Budapest, 2022.............„

"

cégszerű aláírás

6/2022. (I. 1.) önkormányzati határozat 3. melléklete

A szerződő üzemeltetők listája (élelmiszerüzletek és gyógyszertárak)
A)

A Szociális kártya elfogadása tekintetében azon kereskedők listája, akikkel az együttműködési
megállapodás megkötendő:

•

B. City Kft. (székhelye: 1181 Budapest, Havanna utca 21.4. em. 11., cégjegyzékszáma: 01-09
714313)
Budaconsum Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Csatárka út 58, cégjegyzékszáma: 01 -09-064132)
CBA Budavár Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1. em., cégjegyzékszáma: 01
09-891095)
Krupp és Társa Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54. sz., cégjegyzékszáma: 13
09-075093)

•
•
•

B) A Budavári Egészségkártya elfogadása tekintetében azon gyógyszertári üzemeltetők listája,
akikkel az együttműködési megállapodás megkötendő:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budai Arany-Sas Gyógyszertár Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014
Budapest, Dísz tér 16., cégjegyzékszáma: 01-09-290837)
Gyógycsarnok Gyógyszertár Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Zúzmara utca 16.,
cégjegyzékszáma: 13-09-154027)
Gyógyír 92' Humán és Állategészségügyi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1016 Budapest, Tigris utca 30/a., cégjegyzékszáma: 01 -09-896642)
VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 12., cégjegyzékszáma:
01-09-260779)
MEDI-DAB Gyógyszerész Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 24., cégjegyzékszáma: 01 -09
949168)
Naphegy Patika Bt. (székhelye: 1016 Budapest Mészáros u. 2., cégjegyzékszáma: 01-06
515697)
Széna tér Patika Bt. (székhelye: 1015 Budapest, Széna tér 1., cégjegyzékszáma: 01 -06-510465)
Tabán Pharma Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 35., cégjegyzékszáma: 01 -09-176535)

7/2022. (I. 13.) önkormányzati határozat 1. melléklete

Adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
oltóanyagok beszerzésére

(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:
Képviseli:

1106 Budapest, Kabai utca 1.
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
1.1. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatainak körében, továbbá 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 feltételek fennállása esetén jelen szerződés tárgyát képező vakcinákkal
védő oltássorozat, védőoltások biztosításához oltási támogatást nyújt.
Ezzel összefüggésben az önálló szerződés révén megbízott háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatókon

(a

gyógyszermegrendelő

továbbiakban:
beszerzésének

Intézményeken)
finanszírozásával

keresztül,
és

a

az

beszerzés

Intézmény,

mint

megvalósításával

ingyenesen biztosítja a fertőzés kockázataival érintett helyi lakos páciensek számára a vakcinákat.
„Intézmény" a jelen Megállapodás alkalmazásában a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében
meghatározott egészségügyi szolgáltató(k).
Az „Intézmény", mint egészségügyi szolgáltató működési engedélye jelen Megállapodás szerves
részét képezi és legkésőbb annak aláírásával egyidejűleg átadásra kerül a Pharmaroad részére.

A 3.1. pontban, illetve a 3. számú mellékletben körülírt vakcina(k) önkormányzatok részére történő
értékesítését a Pharmaroad jelen szerződés aláírásával vállalja. A már folyamatban lévő
oltássorozatok folytonosságának biztosítása érdekében azt a típusú vakcinát szükséges
megrendelni, amelyet a Jelen Szerződés megkötését megelőzően megkezdett, a jelenleg is
folyamatban lévő oltásokhoz használtak.
1.2. A jelen megállapodás tárgyát képező vakcina(k) főbb jellemzőit a 3. számú melléklet tartalmazza.

2.) A Megállapodás tárgya
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő lakosság egészségügyi
felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének biztosítása révén abból a célból, hogy a fenti
vakcinák által megelőzhető betegségek előfordulása az érintett térségben csökkenjen.

3.)

A Felek kötelezettségei
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 1x

legfeljebb
100
legfeljebb
100

6 860,84

7 203,88

6 038,01

6 339,91

25 145,00

26 402,25

9 032,00

9 483,60

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 vesz, 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: vizivarosigyermek@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.
3.2.

Pharmaroad kötelezettségei
• a Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással érintett vakcinákat
hiánytalanul és határidőben (a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanapon
belül) szállítólevéllel leszállítja az Intézménynek.
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a felmerülő
igényeknek megfelelően), az Intézmény által e-mailen közölt eseti megrendelés alapján

történik, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra között.
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu
Kapcsolattartó:

Hegyi Nikolett szenior beszerző
tel: 30/934-7955

• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége késedelmes
teljesítése esetére, a késedelem minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kobermegfizetésére
köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás összegéből jogosult
visszatartani (késedelmi kötbér).
• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége hibás teljesítése
esetén a hiba kijavítása időpontjáig naponta a hibával érintett szállítási mennyiség ára 2%ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű köbé/'megfizetésére köteles, amely
kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás összegéből jogosult visszatartani (hibás
teljesítési kötbér)
• A Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné válása,
meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az Önkormányzat a nem teljesített
szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér felszámítására jogosult (nemteljesítési kötbér).
• A Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt budavári állandó lakosok
számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott vételáron, a 3.1. pontban
meghatározott darabszámon felül is, az Önkormányzat igénye szerint - a mindenkor
hatályos közbeszerzési értékhatárig -a vakcinákat biztosítja.
A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól számított legalább
hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha az Önkormányzat hozzájárul,
hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú legyen.
• A Pharmaroad semmilyen jogcímen nem kötelezhető kártérítés kifizetésére abban az
esetben, ha a jelen Megállapodás tárgyát képező bármelyik oltóanyag beszállítója a szállítást
a Pharmaroad felé nem teljesíti, gyártói áruhiány lép fel, vagy a Megállapodás időtartama
alatt gyártói/szállítói árváltozás történik. Amennyiben a Megállapodás hatálya alatt a
Pharmaroad az adott oltóanyagot áremelkedés miatt a szerződésben rögzítetthez képest
magasabb áron tudja beszerezni, az árváltozást a Pharmaroadnak jogában áll jelen
Megállapodás tárgyát képező oltóanyagokra vonatkozóan Önkormányzat felé érvényesíteni.

4.)

Kapcsolattartás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:

a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni:
Név:

Krupla-Kelemen Ágnes

Cím:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Telefon:

+36 1 458 3051

E-mail:

krupla.agnes@budavar.hu

b.) a Pharmaroad részéről:
Név:

Hegyi Nikolett

Cím:

1106 Budapest, Kabai utca 1.

Telefon:

+36 30 934 7955

E-mail:

nikolett.hegyi@pharmaroad.hu

5. ) Etikus üzleti magatartás
5.1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak az irányadó etikai
kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a székhelyük és működésük
helyszíne található.
5.2. Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal arra, hogy a
Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden könyv, nyilvántartás, számla
és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a jövőben is az lesz, és ésszerű
részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások jellegét és összegét.

6. ) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése
6.1.

A Megállapodás a Felek általi aláírásának napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokra
kerül sor, az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba, és 2022.12.31. napjáig marad hatályban.

6.2.

A Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon
és feltételekkel;
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, illetve a
Megállapodás szerinti munka elvégzésével;
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

6.3.

A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

7. ) Egyéb rendelkezések
7.1.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §
rendelkezései az irányadók.

7.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében megtesznek
minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg
tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a Megállapodás
teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.

7.3.

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a
teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti vagy
érintheti.

7.4.

A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag írásban
kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában foglaltak alkalmazására.

7.5.

A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen) tartanak
kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalanul

elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor minősül kézbesítettnek,
mikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást elektronikusan megkapja.
7.6.

Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a szerint
átlátható szervezetnek minősül.

Pharmaroad tudomásul veszi,

hogy jelen szerződés

érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön, illetve jelen szerződésből
eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Önkormányzat csak a fenti jogszabály szerinti
feltétel fennállása esetén jogosult. Szolgáltató köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét
érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni Önkormányzat felé.
7.7.

Amennyiben a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

7.8.
7.9

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.
évi CXII. törvény („Info. Törvény"), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
számú rendelet 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 („GDPR") rendelkezéseit.

7.10. Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
•

Intézmények megjelölése (1. számú melléklet)

•

átláthatósági nyilatkozat (2. számú melléklet)

•

Intézmények működési engedélyei, oltóanyagok jellemzői (3. számú melléklet).

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az
Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Pharmaroad képviselője:

képviselője:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Váradiné Naszályi Márta polgármester

2022.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

2022

Jegyzői szignalizáció

Budapest, 2022.

megállapodás 1. számú melléklete

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK
(mint intézmények)

Név: Budavári Önkormányzat 5. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Szarka Zsuzsanna
Képviseli: Dr. Szarka Zsuzsanna (Szarka Zsuzsanna és Tsa Bt.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/00010-3/2018
Cím: 1173 Bp. Székicsér u. 25.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 016526
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096242
Tel.: 1/375-7539
e-mail: szarkazsuzsannadr@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 3. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Stenger Annamária
Képviseli: Dr. Stenger Annamária (VÁROSLŐD 2012 Egészségügyi és Kereskedelmi Kft.)
Működési engedély szám: BP-02R/022/01093-4/2013
Cím: 1029 Bp. Kisfaludy u. 3.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 502159
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096240
Tel.: 1/375-7173
e-mail: stengerannamaria@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 2. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Szalóczi Beáta
Képviseli: Dr. Szalóczi Beáta (DOKI-MENTUM Szolgáltató Bt.)
Működési engedély szám: BP-02R/022/03991/2013
Cím: 1124 Bp. Bürök utca 55.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 502747
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096239
Tel.: 06/70-489-4080
e-mail: vizivarosigyermek@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó
Képviseli: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó (TALOMED Kft.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/08713-3/2017
Cím: 1012 Bp. Várfok u. 8. 1. em. 2.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 022936
Háziorvosi szolgálat kódja: 001054516
Tel.: +36 1 213 7334
e-mail: dr.kalmane@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 05. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Antal Dániel Gábor
Képviseli: Dr. Antal Dániel Gábor (Galenos-Med Kft.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/35974-3/2021
Cím: 1039 Bp. Kalászi köz 11. 1. em. 2.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 519818
Háziorvosi szolgálat kódja: 001084337
Tel.: +36 1 770 1056
e-mail: antaldaniel101@gmail.com

megállapodás 2. számú melléklete
Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-a szerinti megfelelésről

Alulírott ................................. 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.
azaz olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
tulajdonosi

szerkezete,

a

pénzmosás

megakadályozásáról

szóló

és

a

törvény

terrorizmus
szerint

finanszírozása

meghatározott

megelőzéséről

tényleges

és

tulajdonosa

megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
államban

rendelkezik

elkerüléséről

adóilletőséggel,

amellyel

Magyarországnak a

olyan

kettős

adóztatás

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

megállapodás 3.számú melléklete

Megnevezés

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

FSME-immun feln szuszp inj ET 0,5ml
1x

Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml 1x

Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1x

RotaTeq belsőleges oldat 2ml 1x

EAN

5413760496955

5413760496962

08716071002394

00191778022476

05909990609277

Tárolási
hőm.
2 °C - 8
°C

2 °C - 8
°C

Hatóanyag
inaktivált, teljes
kullancs

atbazis&action=show details&item=2

https://www.ogvei.gov.hu/gvogvszerad

kullancs

OGYI-T-20063/03

encephalitis vírus

vaccines

°C

OGYI-T-09519/03

inaktivált, teljes

°C

2 °C - 8

https://www.ogvei.gov.hu/gvogvszerad
2081

meningococcal

°C

Alkalmazási előirat

encephalitis vírus

2 °C - 8

2 °C - 8

TK. Szám

atbazis&action=show details&item=2
4353
https://www.ema.europa.eu/en/docu

EU/1/12/812/001

ments/product-information/bexseroepar-product-information hu.pdf
https://ogvei.gov.hu/gvogvszeradatba

lsd. OGYÉI

OGYI-T-08718 / 07

zis&action=show details&item=11468
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vakcina (virális)

EU/1/06/348/001

RotaTeq, INN-Rotavirus vaccine, live
(europa.eu)

7/2022. (I. 13.) önkormányzati határozat 2. melléklete

Együttműködési 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
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselője:
Működési engedély szám:
Egészségügyi szolgáltató azonosító:
Háziorvosi szolgálat kódja:
a továbbiakban: Intézmény

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

Előzmények

Az Önkormányzat a .... /2022 (......) határozata, valamint a BDV/............../2022 ügyiratszámon
megkötött szerződés alapján az Intézményen mint működési engedéllyel rendelkező egészségügyi
szolgáltatón keresztül, az Intézmény által leadott megrendelések finanszírozásával biztosítja a szociális
és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. §-ában meghatározott védőoltásokat.
A BDV/............../2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben rögzítésre került, hogy a PHARMAROAD
Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Pharmaorad) a vakcinák szállítását szakaszosan, a felmerülő igények alapján az Intézmények által
leadott eseti megrendelések alapján teljesíti.
A jelen Megállapodás az Önkormányzat és az Intézmény között fennálló, vakcinák megrendelésével,
szállításával, átvételével, biztonságos és szakszerű tárolásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket
állapítja meg.

I.

1.

A vakcinák meghatározása

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás: Rotateq belsőleges oldat 2 ml 1X

2.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (1 -18 év között): FSME-Immun Junior ET inj 0,25 ml 1X

3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: Bexsero szuszp inj ET fecsk. 0,5 ml 1X

4.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (18 év felett): FSME-Immun feln. szuszp. inj. ET 0,5 ml 1X

5.

Pneumococcus fertőzés elleni védőoltás: Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1X

2. A vakcina megrendelése és szállítása, átvétele

1.

Az Önkormányzat BDV/......................./2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben vállalta,
hogy a Rendeletben meghatározott, jelen megállapodás 1. pontjában megjelölt vakcinákat
megrendeli a Pharmaroadtól az Intézmények javára.

2.

Az Önkormányzat nevében az eseti megrendelés leadására jelen Megállapodás alapján az
Intézmény jogosult.

3.

A vakcina szállítása szakaszosan, az Intézmény által a felmerülő igények alapján leadott eseti
megrendelés alapján, BDV/............../2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben rögzített
szállítási címére történik, a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül,
szállítólevéllel, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra között. Az egyszerre leszállítandó minimális
mennyiség: 25 db

4.

Az Intézmény az eseti megrendelést e-mailen, a BDV/............../2022 ügyiratszámon megkötött
szerződésben

rögzített,

lehívásokhoz

hozzárendelt

e-mailcímen

keresztül

adja

le

(vakcina@pharmaroad.hu)
5.

A Pharmarad részéről kapcsolattartó:
Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs
tel: 30/934-7955

6.

Az Intézmény kifejezetten vállalja, hogy az eseti megrendelésről a leadással egyidejűleg emailen értesítést küld az Önkormányzat felé az Önkormányzat részről kijelölt kapcsolattartó
részére a felhasználásra kerölő vakcinák számának folyamatos nyomonkövetése érdekében.

7.

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó:
Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens
krupla.agnes@budavar.hu

8.

A vakcina átvételére a tárolására és kezelésére vonatkozó szakmai előírások tekintetében
megfelelő kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyként az Intézmény képviselője
jogosult,

aki

a

leszállított

vakcina

mennyiségét

és

a

megfelelőségét

átvételi

elismervény/szállítólevél aláírásával az igazolja (teljesítési igazolás), mely a számla alapját
képezi.

3. Az Intézmény kötelezettségei

1.

A vakcina biztonságos, jogszabályoknak, egészügyi szabványokat, előírásoknak megfelelő
szakszerű tárolásáról és felhasználásról az Intézmény gondoskodik.

2.

Az Intézmény a fentiekkel összefüggésben kijelenti, hogy

•

mint egészségügyi szolgáltató az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében
jogosultak a Pharmaroadtól gyógyszereket átvenni

•

ismertek előtte a vakcina és annak alkalmazásával kapcsolatos előírások

•

a vakcinák tárolására és kezelésére vonatkozó szakmai előírásoknak megfelel (különösen:
folyamatos hűtőlánc biztosítása)

•

gondoskodik arról, hogy az oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően
kerüljenek felhasználásra, illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra

3.

Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak elmulasztásából eredő károkért
felel az Önkormányzat felé.

4.

Az Intézmény vállalja, hogy az Önkormányzattal együttműködésben egészségügyi felvilágosító
tevékenységével hozzájárul a megelőzéshez és a fertőzés elleni védekezéshez.

5. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Megállapodás a Felek általi aláírásának napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban
kerül sor, az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba 2022.12.31. napjáig marad hatályban.
2. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Intézmény működési engedélye

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány az
Önkormányzatot, 1 példány pedig az Intézményt illeti meg.

Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

..................................................
Intézmény részéről

részéről

Budapest, 2022.

Budapest, 2022

8/2022. (I. 13.) önkormányzati határozat melléklete

Feladat-ellátási előszerződés

Amely létrejött egyrészről

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

másrészről

Dr. Lukács Imre Péter (születési név: Dr. Lukács Imre Péter, született: Budapest, 1959. május 1 5., anyja
neve: Reiner Terézia, 2092 Budakeszi, Hársfa u. 2. szám alatti lakóhelyű praxisjogot megszerezni kívánó
belgyógyász, kardiológus szakorvos, s továbbiakban: Szakorvos) között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek egyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről szóló
3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a és az 1. számú melléklete alapján meghatározott 11.
számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási előszerződést
kötnek.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-a szerinti, a 11. számú háziorvosi körzet
felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést kívánnak kötni a jelen
előszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén legkorábban
2022. március 01. napjától kezdődően legalább 5 éves időtartamra.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakorvos nem rendelkezik háziorvostani szakorvosi szakképesítés
végzettséggel, így a háziorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység
megkezdésétől számított 5 évig láthat el háziorvosi feladatokat, így az 5 éves időtartamnál hosszabb
idejű

háziorvosi feladatok ellátása érdekében a Szakorvos vállalja, hogy a

háziorvosi, házi

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében

foglalt feltételeket 5 éven belül teljesíti, és megszerzi a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, előírt
szakképesítést.

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi feladatainak
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Szakorvos az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.
rendelet)

meghatározott

praxisengedélyt

megszerzi

és

a

praxisengedély

megszerzését

az

Önkormányzatnak hitelt érdemlően igazolja.

5. A Szakorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen feladat-ellátási előszerződést a Korm.
rendeletben meghatározott praxisengedély kiadása iránti kérelméhez csatolja.

6. A Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesítése esetén
legkésőbb 2022. március 31. napjáig kötelesek.

7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás feltételeit legalább az Öotv. 2/B. §ában foglalt minimális tartalommal a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák.

8. A Szakorvos a vállalt, a feladat-ellátási szerződésben szabályozott feladatokat köteles személyesen
ellátni, kivéve akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit.

9. A Szakorvos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jogszerű feladatellátáshoz szükséges
működési

engedélyt

megszerzi,

valamint

a

finanszírozási

szerződést

megköti

a

Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

10. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szakorvos gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltaknak
megfelelő egészségügyi szakdolgozó, a háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladat ellátó
személy alkalmazásáról.

11. A Szakorvos jelen feladat-ellátási előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a feltételek teljesítése
esetén, a praxisengedély kiadását követően megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződésben szükség
esetén vállalja a felnőtt háziorvosi ügyeletben való részvételt.

12. A

Szerződő

Felek

a

feladat-ellátási

szerződés

megkötését

megtagadhatják

a

Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, valamint a jelen feladat-ellátási előszerződésben előírt feltételek nem
teljesítése esetén.

13. A jelen feladat-ellátási előszerződés a Felek általi aláírása napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

14. A jelen feladat-ellátási előszerződés a hatályba lépésének napjától 2022. április 30. napjáig hatályos,
de a feladat-ellátási előszerződés megszűnik, amennyiben a Szerződő Felek a feladat-ellátási
szerződést megkötik.

15. A jelen feladat-ellátási előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá az Öotv.,
valamint a Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen feladat-ellátási előszerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022.

hó

. nap

Budapest, 2022.

hó

Váradiné Naszályi Márta

Dr. Lukács Imre Péter

polgármester

szakorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.

hó

. nap

. nap

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 13- i ülésére
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2022. évi megosztásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

dr. Németh Mónika

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

Jegyzői Iroda

jegyző

polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás kérdéséről a
2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezik (továbbiakban: Fmt). A forrásmegosztás részleteit, a
fővárosi- valamint a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető-, az azok beszedésével
kapcsolatosan felmerült kiadásokkal korrigált bevételek összegét tárgyévre vonatkozóan a
Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Fmt. 7. §-nak felhatalmazása alapján
rendeletben szabályozza.
A rendeletet a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének tárgyév január 31-ig kell hatályba
léptetnie.
A rendelet-tervezet az Fmt. 5. §-ban foglalt szabályainak megfelelően megküldésre került a
Budavári Önkormányzat részére és jelen döntés-előkészítő anyag mellékletét képezi.
Az Fmt. 6. §-a értelmében az Állami Számvevőszék a főváros forrásmegosztásra vonatkozó
rendeletét tárgyévre vonatkozóan felülvizsgálja. Ez a 2021. évben is megtörtént, az erről szóló
jelentés-tervezet megállapította, hogy a 2021. évi forrásmegosztás során a Fővárosi
Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően járt el, a forrásmegosztást szabályszerűnek és
megalapozottnak találta, így a 2022. évre korrekció nem indokolt.

Az Fmt hatályos rendelkezései szerint a Fővárosi Önkormányzatot az osztottan megillető
bevételekből 54%, míg a kerületi önkormányzatokat együttesen 46% illeti meg.
A megosztható bevételek körébe az idegenforgalmi adó - ide nem értve a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott területekre kivetett idegenforgalmi adóbevétel
az
iparűzési adó, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság tartozik.
A Htv. értelmében az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat csak akkor vezetheti be,
ha ahhoz a tárgyév vonatkozásában az érintett kerületi önkormányzat beleegyezését adja. Az
Fmt. előírásaival összhangban, így az megosztott idegenforgalmi adóbevételekből csak azok a
kerületi önkormányzatok részesednek, amelyek ezen adó bevezetését a fővárosi
önkormányzatnak engedték át. A 2022. évre vonatkozóan összesen hat kerület adott
felhatalmazást erre a fővárosnak.
A tervezet meghatározza az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások összegét is, amelyet az Fmt.
a tárgyévet megelőző év pótlék-, illetve bírságbevételeinek 50 %-ában maximalizál, és amelyet
a főváros számára a kerületek megosztott bevételeiből történő részesedésük arányában
egyszeri levonásként ír elő érvényesíteni. Ez a 2021. bevétel alapján az idei évben 472,3 millió
forint. A tervezet a felső korláttal számol tekintettel arra, hogy a tényleges kiadások
többszörösen is meghaladják azt.
Ennek alapján a kerületektől összesen visszatartott, a 2022. évre tervezhető kiadás (54-46%
részesedés alapján) 217,2 millió forint.
Kimutatás a megosztandó bevételek 2021-2022. évek közötti változásáról:
millió Ft
2021.

2022.

Változás

Index (%)

(tervezett)

(tervezett)

összege

2022/2021

1. Idegenforgalmi adó

9,0

8,0

-1,0

88,9

2. Iparűzési adó

258 000,0

310 000,0

52 000,0

120,2

3. Helyi adóhoz kapcsolódóan
kiszabott
pótlék
és 450,0
bírságbevételek

1200,0

750,0

266,7

Összesen (1+2+3)

258 459,0

311 208,0

52 749,0

120,4

4. Kerületi önkormányzatok *

118 718,9

142 938,4

24 219,5

120,4

5. Fővárosi Önkormányzat *

139 740,1

168 269,6

28 529,5

120,4

Megnevezés

Ebből:

* korrigálva az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozó bevételekkel

Összeségében tehát a 2022. évben a kerületi önkormányzatokat 142 938 millió forint, a
Fővárosi Önkormányzatot 168 270 millió forint illeti meg a forrásmegosztásról szóló törvény
szabályai alapján.
Az egyes kerületek az Fmt. által meghatározottak szerint részesednek a bevételekből.
A Budavári Önkormányzat részesedési aránya továbbra is: 1,5423 %.

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a Budavári Önkormányzat megosztott forrásokból
történő részesedése az alábbiak szerint alakul:
ezer forint
Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzat
1. Idegenforgalmi adó
2. Iparűzési adó
3. Helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott
pótlék- és bírságbevételek
4. Kiadások miatti csökkentés (egyszeri
levonás)
Összesen:

2022. év
-

2199 316
8 513
- 3 351
2 204 479

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 Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló
rendelet-tervezettel egyetért, azt támogatja és elfogadását javasolja a Fővárosi Közgyűlés
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

3. Mellékletek1
1. A Fővárosi Önkormányzat által megküldött, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelet
tervezetről szóló előterjesztés és mellékletei

BUDAPEST

Budapest Főváros | Főpolgármestere

ügyintéző:

Sipos Olivia

telefon:

+ 36 1 999-8151

email:

Sipos.Olivia@budapest.hu

ikt. szám:

FPH142/5-4/2022

l-XXIII. kerületi Önkormányzat
Polgármesterének

hiv. szám:

[Hivass, s^miapestFőváros|kerü|e.

Budapest

tárgy:

r uiyárrn;?sí&n ;ivatal
Közgyűlési élőterje^jtés még^ld^sztrán tér 1

1000124393904
*1000124393904*

ügyintéző:
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'melléklet

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

■ iktatószám: <í
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^
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Mellékelten megküldöm „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilleti
bevételek 2022, évi megosztásáról szóló rendelettervezet" tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezésre.

Az előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés előreláthatólag 2022. január 26-ai ülésén fogja tárgyalni. A jogszabályi
előírásoknak megfelelően kérem, hogy 15 napon belül a képviselőtestület határozatát az önkormányzat
véleményéről megküldeni szíveskedjen.
Budapest, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tisztelettel:

Főpolgármester

mellékletek:
1. 2022. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet
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Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2022. évi megosztásáról
szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet
________ megalkotására _
_________________
tárgy:

Költségvetési Tervezési és Felügyeleti
________ Főosztály____________________________

előkészítő:

°

egyeztetésre megküldve:
°

a kerületi önkormányzatoknak

Előterjesztés
a Közgyűlés részére
Tisztelt Közgyűlés!
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás mikéntjét a 2006. évi CXXXIII.
törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza.
A szabályozás a 2014-től bevezetett törvénymódosítással a fővárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti megosztott bevételnek tekinti nemcsak a Fővárosi Önkormányzat által kivetett helyi
adókból származó bevételt, hanem az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevételt is.
Az adóbevétel elérése kiadásokkal jár, amely kiadásokat a 2014. évet megelőzően az Fmt. nem vett
figyelembe. A törvénymódosításban foglaltak szerint a megosztásra kerülő bevételt csökkentik a fővárosi
önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban - a fővárosi önkormányzati adóhatóság
működtetésével összefüggően - felmerült kiadások.
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből származó
részesedés a fővárosi önkormányzat vonatkozásában 2016. évtől 51%-ról 52,5%-ra, 2017. évtől pedig 52,5%ról 54%-ra növekedett, amíg a kerületi önkormányzatok részesedése arányaiban ugyanennyivel csökkent.
Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításárói szóló 2019. évi CXV. törvény elfogadásával pedig
pontosításra került, hogy a fővárosi önkormányzat az őt megillető 54%-ból a helyi iparűzési adó
részesedésének összegét elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles fordítani.

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest
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Jelenleg a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásra vonatkozó
szabályozást kizárólag az Fmt. tartalmazza, melynek 7. §-ában kap felhatalmazást a fővárosi önkormányzat
képviselő-testülete arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok beszedésével összefüggésben felmerült
kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.
Az Állami Számvevőszék 2021. évi forrásmegosztási rendeletre vonatkozó felülvizsgálata
A hatályos Fmt. 6. § (1) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2021-ben
is felülvizsgálta a Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét. Az ÁSZ a 2021. év folyamán
lefolytatott vizsgálatról szóló jelentés-tervezetét 2021. decemberében küldte meg észrevételezésre.
Az ÁSZ jelentés-tervezetének összegző megállapításai szerint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket és a fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos
kiadásokat megalapozottan, a törvényben előírt részesedési arányok érvényesítésével határozták meg. Az
ÁSZ a 2021. évi forrásmegosztást megalapozottnak találta, így a 2022. évi forrásmegosztás során korrekció
érvényesítése nem indokolt.
A hivatalosan közzétett jelentésből készült kivonatot előterjesztői kiegészítésben bocsájtjuk a Tisztelt
Közgyűlés rendelkezésére.
A 2022. évi forrásmegosztási rendelet előkészítése
A hatályos Fmt. szerint az osztottan megillető bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54%, míg
a kerületi önkormányzatok együttes részesedése 46%.
A bevételek számbavétele
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is, átalakítva ezzel az idegenforgalmi
adóra vonatkozó szabályozást. A módosítás következtében a Fővárosi Önkormányzat csak akkor vezetheti
be rendeletével ezt az adót, ha ahhoz az érintett kerületi önkormányzat minden adóév tekintetében - így 2022.
évi esetében is - beleegyezését adja. Az Fmt. 2. § b) pontja alapján a forrásmegosztás csak arra a bevételre
terjed ki, amely a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint a kerületi önkormányzatok előzetes
beleegyezését követően a fővárosi önkormányzat rendelete alapján kivetett idegenforgalmi adóból származik,
illetve az Fmt. 4. § (2) bekezdés alapján ezt a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti bevételt csak a helyi adó
kivetését a Fővárosi Önkormányzatnak átengedő kerületi önkormányzatok között kell a törvényben
meghatározott arányban felosztani. A forrásmegosztási számításokban ezért úgy számoltunk, hogy - az Fmt.
előírásainak megfelelően - csak azon kerületek részesednek a Fővárosi Önkormányzat által kivetett
idegenforgalmi adóból, amelyek jelezték, hogy ezen adó bevezetését nem tervezik 2022-ben és ezt a jogot
átengedik a Fővárosi Önkormányzatnak. Az előző évhez hasonlóan 2022-ben is összesen 6 kerület adott
felhatalmazást a Fővárosi Önkormányzatnak az idegenforgalmi adó beszedésére.
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Azok a kerületi önkormányzatok, melyek maguk szedik be az adót, a Főváros által beszedett összegből nem
részesülnek.
Az Fmt. 2. § (3) bekezdése szerint a fővárosi önkormányzatot illeti meg a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (4) bekezdése alapján kivetett helyi adóból származó bevétel. Ennek értelmében a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület (Margitsziget) tekintetében az adó bevezetésére a Fővárosi
Önkormányzat jogosult.
A megosztandó adóbevétel alapja a Budapest Főváros Önkormányzatának 2022. évi összevont
költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete szerinti 310 000 millió Ft iparűzési adó, 8
millió Ft idegenforgalmi adó és 1 200 millió Ft késedelmi pótlék és bírságbevétel.
A 2022. évi forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2021-2022. évi alakulásáról a következő
táblázatban adunk áttekintést:

Kimutatás a megosztandó bevételek 2021-2022. évek közötti változásáról
millió Ft
Megnevezés
1. Idegenforgalmi adó

2021.

2022.

Változás

Index (%)

(tervezett)

(tervezett)

összege

2022/2021

9,0

8,0

-1,0

88,9

258 000,0

310 000,0

52 000,0

120,2

450,0

1 200,0

750,0

266,7

258 459,0

311 208,0

52 749,0

120,4

4. Kerületi önkormányzatok *

118 718,9

142 938,4

24 219,5

120,4

5. Fővárosi Önkormányzat *

139 740,1

168 269,6

28 529,5

120,4

2. Iparűzési adó
3. Helyi adóhoz kapcsolódóan
kiszabott pótlék és bírságbevételek
Összesen (1+2+3)
Ebből:

* korrigálva az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozó bevételekkel
A finanszírozási rendszer alapján a megosztható bevételek körébe már csak az iparűzési adó, a helyi adókhoz
kapcsolódó pótlék és bírság, illetve az idegenforgalmi adó - ide nem értve a 1990. évi C. törvény 1. § (4)
bekezdése alapján a Főváros Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területekre kivetett idegenforgalmi
adóból származó bevételt - sorolható.
Összességében elmondható, hogy a törvényi szabályozás következtében a kerületi önkormányzatokat
összesen 142 938 millió Ft, míg a Fővárosi Önkormányzatot 168 270 millió Ft illeti meg.
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A kiadások számbavétele
Az Fmt. 2.§ (5)-(6) bekezdése szerinti kiadásként a tárgyévet megelőző év költségvetési rendeletének
végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben elfogadott adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat
kell előlegként figyelembe venni azzal, hogy összege legfeljebb a pótlékból és bírságból származó bevétel
50%-a lehet. Ez a 2021. évi bevétel alapján 2022. évben 472,3 millió forint. Tekintettel arra, hogy a tényleges
éves kiadás többszörösen meghaladja a felső korlátot, a kiadásként visszatartott összeg tervezése során a
felső korlát összegét szerepeltetjük. A részesedési arányszám (54/46%) alapján a fővárosi kerületektől
visszatartott 2022. évre tervezhető kiadás 217,2 millió forint. Az összeget egyszeri levonásként érvényesítjük
- a 2021. évre tervezett kiadás és a ténylegesen elszámolható kiadás elszámolásával egyidejűleg - a 2021.
évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba lépését követő
havi utalásnál.
Az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat a Fővárosi önkormányzat költségvetési rendelete, illetve a
költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló (zárszámadási) fővárosi önkormányzati rendelete tartalmazza.
A kerületi önkormányzatok részesedési arányainak meghatározása
Az Fmt. 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi adóból és a hozzá kapcsolódó pótlék és bírság bevételekből a
kerületi önkormányzatokat mindösszesen megillető forrás az egyes kerületi önkormányzatok között a törvény
1. melléklete szerinti arányokban kerül felosztásra.
Az Fmt. 4. § (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót a helyi adó kivetését a fővárosi önkormányzat
közgyűlésének átengedő kerületi önkormányzatok között szintén a törvény 1. mellékletében ezen kerületek
sorában szereplő mértékek arányában kell felosztani.
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi
megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 1. melléklete szerint terjesztem elő
megalkotásra. A rendelet indokolását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében előírt előzetes hatásvizsgálat
megtörtént, annak eredményét jelen előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A rendeletalkotásban való
társadalmi részvétel biztosítása érdekében a rendelettervezet a www.budapest.hu honlapon közzétételre
kerül.
A Fmt. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetet
a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából a tárgyév január 10-éig kell megküldenie, a
véleményezésre a kerületeknek legalább 15 napot kell biztosítani, és a rendeletet a Fővárosi Közgyűlés január
31-éig lépteti hatályba.
A 2022. évi forrásmegosztás háttérszámításait az előterjesztés 1. függeléke tartalmazza.
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Jelen előterjesztést megküldtem a kerületi önkormányzatok polgármesterei részére a kerületi önkormányzatok
képviselőtestületei véleményeinek kikérése céljából. A beérkezett kerületi véleményekről a Közgyűlés ülésén
adok tájékoztatást.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a forrásmegosztási rendelet megalkotására.

Döntési javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1. __________
megalkotja

_____________ ______________

...12022.

(...... ) önkormányzati

_________________________________________

rendeletét a

Fővárosi Önkormányzatot

és

a

kerületi

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról, az 1. melléklet szerint.

Döntéshozatal módja:
A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapest, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.
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1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
......./2022. (...............) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1.

§

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan
megillető bevételekből 2022-ben
a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%
részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztása
kor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcso
lódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a he
lyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása

2- §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi
adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket,
valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat az 1. § a) és b) pontjában meghatározott
arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.
(2) A Fővárosi Közgyűlés a 310 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból
származó bevételből
a) az 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabá
lyozza.
b) az 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkor
mányzatok között az 1. mellékletben található táblázat 2. oszlopa szerinti részesedési

arányoknak megfelelően az 1. mellékletben található táblázat 3. oszlopában ajánlott
összegekben határozza meg.
c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó
1 200 000 ezer Ft összegben tervezett bevételből 648 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Ön
kormányzathoz, összesen 552 000 ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz
szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az
1. mellékletben található táblázat 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.
d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesü
lők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a
helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó
bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A helyi adók
hoz kapcsolódó kiadásokból 217 281 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell
figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások öszszegeit az 1. mellékletben található táblázat 5. oszlopa határozza meg.
e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b) - d) pontok együttes
összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - az /. mellékletben talál
ható táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett, tervszinten 8 000 ezer Ft összegű ide
genforgalmi adóból származó bevételt 4 320 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat
hoz, 3 680 ezer Ft összegben pedig a XVII-XVIIL, valamint a XX-XXIII. kerületi önkor
mányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott
tervszámait) a 2. mellékletben található táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

3- §

Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2022-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a kerü
leti bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően már nem részesülnek a Fővárosi Ön
kormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből.

Í.

Végrehajtási szabályok

4.

§

(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi ipar
űzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2022. január
1-jétől 2022. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.
(2) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a helyi ipar
űzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevétele
ket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkor
mányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó
késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megér
kezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámo
lási számláira,
b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcso
lódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig
megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési el
számolási számláira.
(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbe
szedéssel kapcsolatos számlájára 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig befolyt ide
genforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.
(4) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a
többi hónapban pedig a tárgyhót követő hó 10-éig utalja át a befolyt idegenforgalmi adó
bevétel arányos részét a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségve
tési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat
által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt.

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

5. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat a 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fő
városi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével öszszefiiggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe, és annak
levonását a 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati
rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkor
mányzatok felé.
(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2022. évi tényleges kiadások különbözetét a
2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba
lépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.
7- §

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2021. évi megosztásáról szóló 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester

1. melléklet
A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott
tervszáma 2022. évre

Önkormányzatok megnevezése

i

Részesedési arányok Részesedési arány
a törvény szerint
szerinti helyi ipar
űzési adó

Részesedési
arány szerinti
pótlék, bírság

Részesedési
Helyi iparűzési adóhoz |
arány szerint kapcsolódó megosztandó
a kiadás mi
bevételek ajánlott terv
atti csökken
száma (3+4+5)
tés összege
- egyszeri levo
nás -

(%)

(eft)

(eFt)

(«Ft)

(eFt)

2

3

4

5

6

i.

kerületi önkormányzat

1,5422975#

2 199 316

8 513

-3 351

ii.

kerületi önkormányzat

5,07622909

7 238 703

28 021

-11 030

7 255 694

ni.
ív.
v.

kerületi önkormányzat

7,22624018

10 304 618

39 889

-15 701

10 328 806

2 204 479

kerületi önkormányzat

6,11004338

8 712 922

33 727

-13 276

8 733 373

kerületi önkormányzat

1,40816157

2 008 038

7 773

-3 060

2 012 752

VI.

kerületi önkormányzat

2,51692804

3 589 139

13 893

-5 469

3 597 564

VII.

kerületi önkormányzat

3,31902329

4 732 927

18321

-7 212

4 744 037

VIII.

kerületi önkormányzat

3,80946081

5 432 291

21028

-8 277

5 445 042

IX.

kerületi önkormányzat

3,61965731

5 161 631

19 981

-7 865

5 173 747

X.

kerületi önkormányzat

4,71307384

6 720 843

26 016

-10 241

6 736 619

XI.

kerületi önkormányzat

7,28511820

10388 579

40 214

-15 829

10 412 963

XII.

kerületi önkormányzat

2,98544811

4 257 249

16 480

-6 487

4 267 242

XIII.

kerületi önkormányzat

6,06949128

8 655 095

33 504

-13 188

8 675 410

XIV.

kerületi önkormányzat

7,04585324

10 047 387

38 893

-15 309

10 070 971

XV.

kerületi önkormányzat

5,12986946

7315 194

28 317

-11 146

7 332 364

XVI.

kerületi önkormányzat

4,16786632

5 943 377

23 007

-9 056

5 957 328

XVII.

kerületi önkormányzat

4,73956940

6 758 626

26162

-10 298

6774 490

xvm.

kerületi önkormányzat

6,59426818

9 403 426

36 400

-14 328

9 425 499

XIX.

kerületi önkormányzat

3,47808963

4 959 756

19199

-7 557

4 971398

XX.

kerületi önkormányzat

3,58665199

5 114 566

19 798

-7 793

5 126 571

XXI.

kerületi önkormányzat

4,88600440

6 967 442

26 971

-10 616

6 983 797

XXII.

kerületi önkormányzat

3,27164242

4 665 362

18 059

-7 109

4 676 313

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,41901236

2 023 512

7 833

-3 083

2 028 261

100,00000000

142 600 000

552 000

-217281

142 934 719

Kerületi önkormányza
tok összesen

2. melléklet
Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott terv'
száma 2022. évre

Részesedések a törvény szerinti
arányban (100 %-ra átszámítva)
Önkormányzatok megnevezése

Az idegenforgalmi adó
megosztása
a 2. oszlop szerinti
arányban
/ ajánlott tervszám /

1
I.

kerületi önkormányzat

n.
in.

kerületi önkormányzat

IV.

kerületi önkormányzat

(%)

(e Ft)

2

3

kerületi önkormányzat

V.

kerületi önkormányzat

VI.

kerületi önkormányzat

VII.

kerületi önkormányzat

VIII.

kerületi önkormányzat

IX.

kerületi önkormányzat

X.

kerületi önkormányzat

XI.

kerületi önkormányzat

XII.

kerületi önkormányzat

XIII.

kerületi önkormányzat

XIV.

kerületi önkormányzat

XV.

kerületi önkormányzat

XVI.

kerületi önkormányzat

XVII.

kerületi önkormányzat

19,34743283

712

XVIII. kerületi önkormányzat

26,91851304

991

539

XIX.

kerületi önkormányzat

XX.

kerületi önkormányzat

14,64109977

XXI.

kerületi önkormányzat

19,94519628

734

XXII.

kerületi önkormányzat

13,35519678

491

XXIII. kerületi önkormányzat

5,79256131

213

100,00000000

3 680

Kerületi önkormányzatok összesen

2. melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról
szóló törvény) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkot rendeletet a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegének
2022. évi megosztásáról és az azok beszedésével összefüggően felmerült kiadások
elszámolásának rendjéről.
A rendelet rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott bevételek
megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.
A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: lat.)
17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak
megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon
keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet
tervezetről.
Részletes indokolás

Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető tárgyévi
részesedést határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok közötti megosztással szabályozza a helyi iparűzési adóból, az
idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlék és
bírságból származó bevételek, valamint a helyi adóztatással kapcsolatos kiadások összegeit.
A 4. §-hoz
A végrehajtási szabályokat rögzíti:
•

Az (l)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan
kiszabott késedelmi pótlék és bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét
tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett
tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási
szabályok.

•

A (3)-(4) bekezdések az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tervezési és utalási
szabályokat tartalmazzák.
Az 5. §-hoz

Rögzíti a helyi adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások elszámolási rendjét.
A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépését 2022. január 31. napjában határozza meg.
A 7. §-hoz
Rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet egyidejű hatályon kívül helyezéséről.

3. melléklet az előterjesztéshez

ELŐZETES

HATÁSVIZSGÁLAT

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2022. évi megosztásáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet
megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat
során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
•
•
•
•

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
környezeti és egészségi következményeit,
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és

•

a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A törvényi előírásnak megfelelően a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló ...12022. (...) önkormányzati
rendelet hatásait az alábbiakban foglaljuk össze.
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006.
évi CXXXIII. törvény 1. §-a alapján a tárgyévre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló fővárosi
közgyűlési rendeletben kerülnek meghatározásra.
A rendelkezés célja a forrásmegosztási törvényben szabályozott bevételek a törvényben
rögzített részesedés alapján történő megosztása.
II. A társadalmi hatások
A forrásmegosztásban szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes
csoportjainak.
A Fővárosi Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a
kerületi önkormányzatok részére megküldi véleményezésre. A véleményezésre a kerületi
önkormányzatoknak legalább 15 napot kell biztosítani.

III. Gazdasági hatások

Az adóalanyok szempontjából a szabályozás új terheket nem jelent.
IV. Költségvetési hatások
A forrásmegosztásról szóló rendelettervezet a megosztandó bevételek mértékét tekintve a
főváros egyes önkormányzatainak költségvetésére alapvető hatással bír, ugyanakkor a
rendeletben meghatározott végrehajtási szabályozás a törvényhez képest újat nem hoz, így a
végrehajtásról szóló rendelettervezet gyakorlati hatása semlegesnek minősíthető.
V. Egészségügyi, környezeti hatások
A forrásmegosztásnak közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nem ismert, közvetett hatások
azonban a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok egyes feladatain
keresztül érvényesülhetnek.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terhekkel nem jár.
VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Az adóbevételek beszedéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, illetve a költségek
fedezetét - a bevételek kapcsán - a Fővárosi Önkormányzat teremti meg a fővárosi
önkormányzati adóhatóság működtetésével. A forrásmegosztási törvény alapján a kiadásokat
fővárosi és a kerületi önkormányzatok a részesedésük arányában viselik.
Budapest, 2022. január 4.

1. függelék az előterjesztéshez

HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK

A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAI

1.

sz. táblázat

Megosztandó bevételek alakulása (2022. évi tervezett bevételek)

2.

sz. táblázat

Helyi iparűzési adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban
2022. évre

3.

sz. táblázat

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból, bírságból történő
részesedés a törvényben rögzített arányban 2022. évre

4.

sz. táblázat

Háttérszámítás az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztásához

5.

sz. táblázat

Kiadás miatti csökkentések a bevételekből 2022. évre

6.

sz. táblázat

Idegenforgalmi adóból történő részesedés a törvényben rögzített
arányban 2022. évre

7.

sz. táblázat

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen
2022. évre

1. számú táblázat

Megosztandó bevételek alakulása
(2022. évi tervezett bevételek)
ezer Ft
Jogcím

Kerületek
(46%)

Főváros
( 54 % )

Összesen

1.

Iparűzési adó

167 400 000

142 600 000

310 000 000

2.

Pótlék, bírság

648 000

552 000

1 200 000

3.

Adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztásához kapcsolódó bevételek

217 281

-217 281

0

4.

Megosztott források összesen (1.+2.+3.)

168265281

142934 719

311200000

5.

Idegenforgalmi adó

4 320

3 680

8 000

6.

Forrásmegosztáshozkapcsolódó bevétel mindösszesen (4.+S.)

168269601

142938399

311208000

2. számú táblázat

Helyi iparűzési adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban
2022.évre
ezer Ft

Megnevezés

1.

(%)

Iparűzési adóból történő részesedés a
törvényben rögzített arányban

2.

3.

Megoszlás

I. Kerület

1,54229750

2 199 316

II. Kerület

5,07622909

7 238 703

III. Kerület

7,22624018

10 304 618

IV. Kerület

6,11004338

8 712 922

V. Kerület

1,40816157

2 008 038

VI. Kerület

2,51692804

3 589 139

VII. Kerület

3,31902329

4 732 927

VIII. Kerület

3,80946081

5 432 291

IX. Kerület

3,61965731

5 161 631

X. Kerület

4,71307384

6 720 843

XI. Kerület

7,28511820

10 388 579

XII. Kerület

2,98544811

4 257 249

XIII. Kerület

6,06949128

8 655 095

XIV. Kerület

7,04585324

10 047 387

XV. Kerület

5,12986946

7 315 194

XVI. Kerület

4,16786632

5 943 377

XVII. Kerület

4,73956940

6 758 626

XVIII. Kerület

6,59426818

9 403 426

XIX. Kerület

3,47808963

4 959 756

XX. Kerület

3,58665199

5 114 566

XXI. Kerület

4,88600440

6 967 442

XXII. Kerület

3,27164242

4 665 362

XXIII. Kerület

1,41901236

2 023 512

100,0000000

142 600 000

Kerületek összesen

3. számú táblázat

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból, bírságból
történő részesedés a törvényben rögzített arányban 2022. évre
ezer Ft

Megnevezés

1.

(%)

Pótlék, bírságból történő részesedés
a törvényben rögzített arányban

2.

3.

Megoszlás

I. Kerület

1,54229750

8 513

II. Kerület

5,07622909

28 021

III. Kerület

7,22624018

39 889

IV. Kerület

6,11004338

33 727

V. Kerület

1,40816157

7773

VI. Kerület

2,51692804

13 893

VII. Kerület

3,31902329

18 321

VIII. Kerület

3,80946081

21028

IX. Kerület

3,61965731

19 981

X. Kerület

4,71307384

26 016

XI. Kerület

7,28511820

40214

XII. Kerület

2,98544811

16480

XIII. Kerület

6,06949128

33 504

XIV. Kerület

7,04585324

38 893

XV. Kerület

5,12986946

28 317

XVI. Kerület

4,16786632

23 007

XVII. Kerület

4,73956940

26162

XVIII. Kerület

6,59426818

36400

XIX. Kerület

3,47808963

19 199

XX. Kerület

3,58665199

19 798

XXI. Kerület

4,88600440

26 971

XXII. Kerület

3,27164242

18 059

XXIII. Kerület

1,41901236

7 833

100,0000000

552 000

Kerületek összesen

4. számú táblázat

Háttérszámítás az adóbeszedéssel kapcsolatos
kiadások megosztásához
ezer Ft
Jogcím

1

2.

3.

Pótlék, birság bevétel 2021-ben

Adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások

összesen

944 700

472 350

felső korlátja (pótlék bírság 50%o-a)

Kerületi önkormányzatokra jutó rész

217281

5. számú táblázat
Kiadás miatti csökkentések a bevételekből
2022.évre
ezer Ft

Megnevezés

1.

Megoszlás

(%)

Kiadás miatti csökkentés a
bevételekből
törvényben rögzített arányban
- egyszeri levonás

3.

2.

I. Kerület

1,54229750

-3 351

II. Kerület

5,07622909

-11 030

III. Kerület

7,22624018

-15 701

IV. Kerület

6,11004338

-13 276

V. Kerület

1,40816157

-3 060

VI. Kerület

2,51692804

-5 469

VII. Kerület

3,31902329

-7 212

Vili. Kerület

3,80946081

-8 277

IX. Kerület

3,61965731

-7 865

X. Kerület

4,71307384

-10 241

XI. Kerület

7,28511820

-15 829

XII. Kerület

2,98544811

-6 487

XIII. Kerület

6,06949128

-13 188

XIV. Kerület

7,04585324

-15 309

XV. Kerület

5,12986946

-11 146

XVI. Kerület

4,16786632

-9 056

XVII. Kerület

4,73956940

-10 298

XVIII. Kerület

6,59426818

-14 328

XIX. Kerület

3,47808963

-7 557

XX. Kerület

3,58665199

-7 793

XXI. Kerület

4,88600440

-10 616

XXII. Kerület

3,27164242

-7109

XXIII. Kerület

1,41901236

-3 083

100,0000000

-217 281

Kerületek összesen

6. számú táblázat
Idegenforgalmi adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban
2022. évre
ezer Ft

Megnevezés

1.

I. Kerület
II. Kerület
III. Kerület
IV. Kerület
V. Kerület
VI. Kerület
VII. Kerület
VIII. Kerület
IX. Kerület
X Kerület
XI. Kerület
XII. Kerület
XIII. Kerület
XIV. Kerület
XV. Kerület
XVI. Kerület
XVII. Kerület
XVIII. Kerület
XIX. Kerület
XX. Kerület
XXI. Kerület
XXII. Kerület
XXIII. Kerület
Kerületek összesen

Megoszlás

(%)

Megoszlás

(%)
100 %-ra átszámítva

3.

2.

Idegenforgalmi adóból
történő részesedés a
törvényben rögzített
arányban
4.

712
991

4,73956940

19,34743283

6,59426818

26,91851304

3,58665199

14,64109977

4,88600440

19,94519628

3,27164242
1,41901236

13,35519678
5,79256131

539
734
491
213

24,4971488

100,0000000

3 680

7. számú táblázat

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen
2022. évre
ezer Ft
Iparűzési adóhoz

önkormányzatok

Iparűzési adóból

Kiadás miatti

kapcsolódó

csökkentés a

megosztandó

bevételekből

bevételek

egyszeri levonás

összesen

Idegenforgalmi

Pótlék, bírságból

Megosztott
bevételek

adóból
történő részesedés történő részesedés

történő részesedés
-

összesen
(5 + 6)

(2+3+4)

1
I.

kerület

n.
m.

2

3

4

5

6

7

2 199 316

8 513

-3 351

kerület

7 238 703

28 021

-11030

7 255 694

7 255 694

kerület

10 304 618

39 889

-15 701

10 328 806

10 328 806

2 204 479

2 204 479

IV.

kerület

8 712 922

33 727

-13 276

8 733 373

8 733 373

V.

kerület

2 008 038

7 773

-3 060

2 012 752

2 012 752

VI.

kerület

3 589 139

13 893

-5 469

3 597 564

3 597 564

VII.

kerület

4732 927

18 321

-7 212

4 744 037

4 744 037

VIII.

kerület

5 432 291

21028

-8277

5 445 042

5 445 042

IX.

kerület

5 161 631

19 981

-7 865

5 173 747

5 173 747

X.

kerület

6 720 843

26 016

-10241

6 736 619

6 736 619

XI.

kerület

10 388 579

40214

-15 829

10412 963

10 412 963

XII.

kerület

4257 249

16 480

-6487

4 267 242

4 267 242

xm.

kerület

8 655 095

33 504

-13 188

8 675 410

8 675 410

XIV.

kerület

10047 387

38 893

-15 309

10070 971

10 070 971

XV.

kerület

7 315 194

28 317

-11 146

7 332 364

7 332364

XVI.

kerület

5 943 377

23 007

-9 056

5 957 328

XVII.

kerület

6 758 626

26 162

-10 298

6 774 490

712
991

5 957 328
6 775 202

XVIII.

kerület

9 403 426

36 400

-14 328

9425 499

XIX.

kerület

4 959756

19 199

-7 557

4 971 398

XX.

kerület

5 114 566

19 798

-7 793

5 126 571

539

5 127 110

XXI.

kerület

6 967 442

26 971

-10 616

6 983 797

734

6 984 531

XXII.

kerület

4 665 362

18 059

-7 109

4 676 313

491

4 676 804

XXIII.

kerület

2 023 512

7 833

-3 083

2 028 261

213

2 028 474

142 600 000

552 000

-217 281

142 934 719

3 680

142 938 399

Kerületek összesen

9426489
4 971 398

Fővárosi Önkormányzat

167 400 000

648 000

217 281

168 265 281

4320

168 269 601

Együtt:

310 000 000

1200000

0

311200 000

8 000

311208 000

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 13-i ülésére
javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére

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:

Szabó Zsolt
Gazdasági irodavezető
Volosin Katalin
Költségvetési csoportvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Költségvetési rendelet) 24. §-a alapján 2021. október
3-án lekötött 2 500 000 000 Ft összegű bankbetét 2022. január 3-án lejárt. A lekötés eseti
volt, az új lekötéshez 2022. évi költségvetési rendelet hiányában testületi döntés szükséges.
Az önkormányzat 2021. évvégi banki egyenlege 4 571 604 841 Ft volt. 2022. január 3.-án lejárt
bankbetét összegével együtt 7 milliárd forint pénzeszköz áll rendelkezésre. Az önkormányzat
likviditását figyelembe véve javaslatot teszek 4 500 000 000 Ft összegű bankbetét lekötésére
a következők szerint:
-

futamidő

3 hónap,

-

betétlekötés típusa

éven belül folyamatos, kamattal növelt likviditási helyzettől

függően.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről
Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazást

ad

polgármesternek 2022. év végéig - a likviditási helyzettől függően - az átmenetileg szabad
pénzeszköz terhére legfeljebb 4 500 000 000 Ft összegű bankbetét lekötésére 3 hónapos
futamidejű, éven belüli folyamatos kamattal növelt betéttípusra.

Határidő: 2022. január 17.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. január 05.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 13-i ülésére
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló
250/2021. (XII. 16) önkormányzati határozat módosítására
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Németh Mónika
Jegyzői Iroda

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által alapított I. kerületi Házgondnoksági Kft.
(továbbiakban: Házgondnoksági Kft.) felügyelőbizottsági tagságáról Tölgyszéki Papp Attila
2021. december 16-i hatállyal lemondott.
A helyére, a Házgondnoksági Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2021. december 17. napjával a
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 250/2021. (XII. 16.) számú határozatával
Szuromi Benedeket megválasztotta.
A határozat szövege kiegészítésre szorul, a kinevezés végdátuma ugyanis hiányzik belőle.
Tekintettel arra, hogy Tölgyszéki Papp Attila kinevezése 2025. február 20-ig tartó időtartamra
szólt és a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok is 2025. február 20-ig tartó határozott időre
lettek megválasztva, Szuromi Benedek kinevezésének időtartama is ehhez indokolt, hogy
igazodjon.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló
250/2021. (XII. 16) önkormányzati határozata módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 250/2021. (XII. 16)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 17. napjával
Szuromi Benedeket az I. kerületi Házgondnoksági Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2025.
február 20-ig tartó határozott időtartamra megválasztja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy az

I.

kerület

Házgondnoksági

Kft. vezető tisztségviselője

útján gondoskodjon a

felügyelőbizottsági tagcserének a cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. január 13-i rendkívüli ülésére
a Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Lipták Noémi
csoportvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban:
Képviselő-testület) a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait, továbbá rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és
térítési díjairól.
A Rendelet értelmében a Szociális kártya vagy utalvány (továbbiakban: Szociális kártya)
formájában havi rendszerességgel nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult - havi 15 000 Ft
összegben - az a tartósan létfenntartási gonddal küzdő kérelmező, aki a Rendeletben foglalt
feltételeknek megfelel.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Szociális
kártya felhasználhatósága és elfogadása tekintetében négy élelmiszert árusító üzlet
üzemeltetőjével kötött együttműködési megállapodást a 2019. évben, mely megállapodások
2021. december 31. napjával jártak le.
A hivatkozott üzemeltető gazdasági társaságok az alábbiak voltak:
•
B. City Kft. (székhelye: 1181 Budapest, Havanna utca 21. 4. em. 11., cégjegyzékszáma: 01
09-714313)

•
•
•

Budaconsum Kft (székhelye: 1025 Budapest, Csatárka út 58, cégjegyzékszáma: 01-09
064132)
CBA Budavár Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 167.1. em., cégjegyzékszáma:
01-09-891095)
Krupp és Társa Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54. sz.,
cégjegyzékszáma: 13-09-075093)

A Rendelet értelmében a Budavári Egészségkártya formájában havi rendszerességgel nyújtott
gyógyszertámogatásra jogosult - havi 6 000 Ft összegben - az a kérelmező, aki a Rendeletben
foglalt feltételeknek megfelel. Az Önkormányzat nyolc gyógyszertár üzemeltetőjével kötött
együttműködési megállapodást a Budavári Egészségkártya elfogadása tekintetében, mely
megállapodások határideje 2021. december 31. napjával szintén lejártak.
A hivatkozott megállapodásokat az alábbi gyógyszertári üzemeltető gazdasági társaságokkal
kötötte az Önkormányzat:
•
Budai Arany-Sas Gyógyszertár Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1014 Budapest, Dísz tér 16., cégjegyzékszáma: 01-09-290837)
•
Gyógycsarnok Gyógyszertár Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Zúzmara utca 16.,
cégjegyzékszáma: 13-09-154027)
•
Gyógyír 92' Humán és Állategészségügyi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1016 Budapest, Tigris utca 30/a., cégjegyzékszáma: 01-09-896642)
•
VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 12.,
cégjegyzékszáma: 01-09-260779)
•
MEDI-DAB Gyógyszerész Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 24., cégjegyzékszáma:
01-09-949168)
•
Naphegy Patika Bt. (székhelye: 1016 Budapest Mészáros u. 2., cégjegyzékszáma: 01-06
515697)
•
Széna tér Patika Bt. (székhelye: 1015 Budapest, Széna tér 1., cégjegyzékszáma: 01-06
510465)
•
Tabán Pharma Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 35., cégjegyzékszáma: 01-09
176535)
Mindkét kártya tekintetében megkötött együttműködési megállapodásokban rögzített
határidők lejárta és a szociális és egészségügyi támogatások folyamatos biztosítása érdekében
a fent rögzített üzemeltetőkkel a Szociális kártya és a Budavári Egészségkártya elfogadása és
a támogatásokra jogosultak által a kártyák folyamatos felhasználhatósága érdekében
együttműködési megállapodások megkötése vált ismét szükségessé oly módon, hogy a korábbi
megállapodások határidejének lejártára tekintettel a megállapodásokat a felek közös akarattal
2022. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kötnék meg.
Az együttműködési megállapodások megkötése többletköltséggel nem jár, tekintettel arra,
hogy a Szociális kártya és a Budavári Egészségkártya használatához és elfogadásához
szükséges informatikai hátteret, rendszert és karbantartást biztosító - a Sárkány Informatikai
Zrt.-vel kötött - szerződés folyamatosan került megkötésre.
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 Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (1.13.) önkormányzati határozata
a Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és
gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt. hogy a
Szociális
kártya
keretében
nyújtott
élelmiszervásárlás tárgyában
kötendő
együttműködési megállapodásokat megköti, és ennek érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy ezen együttműködési megállapodásokat az 1. melléklet szerinti
tartalommal és a 3. melléklet A. pontja szerint felsorolt üzemeltetőkkel kösse meg.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a
Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszervásárlás tárgyában kötendő
együttműködési megállapodásokat megköti, és ennek érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy ezen együttműködési megállapodásokat a 2. melléklet szerinti
tartalommal és a 3. melléklet B. pontja szerint felsorolt gyógyszertári üzemeltetőkkel
kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

3. DÖNTÉSI JAVASLAT MELLÉKLETEI
1.

Együttműködési megállapodás Szociális kártya felhasználhatósága és elfogadása
tárgyában;

2.

Együttműködési megállapodás
elfogadása tárgyában;

3.

A szerződő üzemeltetők listája (élelmiszerüzletek és gyógyszertárak)

Budavári

Egészségkártya

felhasználhatósága

és

1. melléklet
iktatószám: BDV/............-...../2022

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Szociális kártya felhasználhatósága és elfogadása tárgyában
Amely létrejött egyrészről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító:
735649
adószám:
15735643-2-41
bankszámlaszám:
12010154 - 00379543 - 00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
mint együttműködő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

székhely:
cégjegyzék száma:
adószám:
bankszámla száma:
képviseli:

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

(a továbbiakban: Szerződő),
(az Önkormányzat és a Szerződő a továbbiakban együtt: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

i.
1.1.

Értelmező rendelkezések
Rendelet: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet).

1.2. Rendeletben
meghatározott, az élelmiszertámogatás
élelmiszerek (továbbiakban: alapélelmiszerek) listája:
a) tej, tejtermék
b) pékáru
c) cukor, porcukor, só, fűszer
d) liszt, búzadara, rizs
e) száraztészta, tojás
f) étolaj, ecet
g) zöldség és gyümölcs
h) húsáru
i) tartós élelmiszer

alapján

megvásárolható

1.3. Szociális bolt: élelmiszert árusító olyan üzlet, amellyel az Önkormányzat együttműködési
megállapodást köt és aminek alapján a Szociális kártyával rendelkező jogosultak részére az
üzemeltető biztosítja a Rendeletben meghatározott, alapélelmiszerek Szociális kártyával
történő megvásárlását.
1.4. Szociális kártya: szociális boltban a Rendeletben meghatározott alapélelmiszer
vásárlására nyújt jogosultságot az Önkormányzat által meghatározott keretösszeg erejéig.

1.5. Jogosult: A Rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultak köre. akik a
vonatkozó kérelmet a Rendeletben foglaltak szerint benyújtották és pozitív elbírálásában
részesültek.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1 A Felek előtt ismert, hogy az Önkormányzat a Rendeletében Szociális kártya keretében
nyújtott élelmiszertámogatásra teremt lehetőséget az arra jogosultak részére. A Szociális
kártyával rendelkezők részére a Szerződő lehetővé teszi az üzemeltetése alatt álló.
Budapest I. kerületében lévő, természetben a.............................................. szám alatti és a
Budapest I. kerületében lévő, természetben a............................................... szám alatti üzletben
- mint szociális boltban - a jelen együttműködési megállapodás szerinti kedvezményes
élelmiszervásárlást a Rendeletben meghatározott alapélelmiszerekre.

3. A SZERZŐDŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
3.1.

A Szerződő a 2.1. pont szerinti szociális bolt üzemeltetése keretében vállalja, hogy:
a) a Szociális kártyával rendelkező jogosultak részére a szociális boltban lehetővé teszi a
Rendeletben szabályozott alapélelmiszerek jelen együttműködési megállapodás szerint
történő megvásárlását;
b) a Szociális kártyával rendelkezők a Rendeletben meghatározott alapélelmiszereket a
Szociális kártyán lévő keretösszeg erejéig, a Szociális kártya érvényességi ideje alatt
levásárolhassák;
c) az Önkormányzat által a szociális kártya működtetésére kialakított informatikai
környezetben gondoskodik az Önkormányzat által meghatározott adatközlésről;
d) az Önkormányzat által kijelölt személy a helyszínen, a szociális bolt működésének
indokolatlan zavarása nélkül jelen együttműködési megállapodás szerinti teljesítést
nyitvatartási időben bármikor ellenőrizze;
e) a jelen együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítésében
kimaradás nem következik be, illetve előre nem látott hiba esetén azt haladéktalanul
bejelenti az Önkormányzat részére és annak utasítása esetén a megfelelő
háttérkapacitás kialakításával a szerződésszerű teljesítést a továbbiakban is biztosítja
akként, hogy az Önkormányzattal el fog számolni.

4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Az adatközlés lebonyolításához szükséges hardware és a pénztárgéphez közvetlenül
nem
kapcsolódó software eszközök
beszerzése,
installálása,
üzemeltetése,
karbantartása az Önkormányzat feladata, költsége és ráfordítása, amelyet a
Szerződőre nem háríthat át.
4.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális boltok listájáról tájékoztatja a lakosságot.
5.

PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Szociális kártyával vásárolt
alapélelmiszer eladási árát a Szerződő részére megfizeti a szociálisan támogatott
természetes személyek, mint jogosultak nevében utólag, a Szociális kártyáján lévő
keretösszeg erejéig.
5.2. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat és a Szerződő közötti elszámolás alapja a
Szociális kártyával lebonyolított vásárlások értéke,
amelyet az Önkormányzat az
informatikai hátteret biztosító rendszerből kinyert táblázatos formában e-mailben átad a
Szerződő részére a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
5.3. Az Önkormányzattól kapott adatközlés alapján 10 napon belül a Szerződő számlát állít ki,
amelynek összegét az Önkormányzat köteles a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Szerződő részére a/az ................................. -nál vezetett .................................... számú
folyószámlára történő átutalással kiegyenlíteni.

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE
6.1. A Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre kötik, közös és együttes
akarattal visszamenőleges hatállyal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időszakra annak érdekében, hogy a támogatások folyamatosan biztosítottak
legyenek a jogosultak részére.
6.2. A Felek a jelen együttműködési megállapodást közös megegyezéssel, írásban bármikor
megszüntethetik.
6.3. A jelen együttműködési megállapodás rendes felmondással harminc napos felmondási
határidővel szüntethető meg bármelyik fél által külön indoklás nélkül.
6.4. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult a jelen
együttműködési megállapodás írásbeli felmondására. Ezen esetben a felmondást írásban
indokolni szükséges. A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél felmondása „nem
kereste" jelzéssel érkezik vissza a másik Félhez, úgy azt a Felek - a másik Fél kezeihez történt
- joghatályos kézbesítésnek tekintik.
6.5. A Felek továbbá kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 11. § (12) bekezdése alapján bekövetkezett esetben az Önkormányzat
az együttműködési megállapodást azonnali hatállyal jogosult felmondani.
6.6. A Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni és a Szerződő köteles
az Önkormányzat által a részére rendelkezésre bocsátott 4.1. pont szerinti hardware
berendezést és software-t sértetlen visszaszolgáltatni, mely tényről a Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel.

7.

FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen együttműködési
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény), amely az együttműködési megállapodásban rögzített feladatra kihatással
lehet.
7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként
kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását
jogszabály nem teszi lehetővé. Az üzleti titkot a Felek kötelesek megőrizni, és azt nem tehetik
harmadik személy részére hozzáférhetővé, illetőleg nem tanúsíthatnak olyan magatartást,
amely következtében az harmadik személy részére ismertté, hozzáférhetővé válik.
Amennyiben titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi, köteles a másik Fél
részére az ezzel okozott kárt megtéríteni. A titoktartási kötelezettség a Felek jelen
megállapodása alapján annak megszűnése után is fennmarad.

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
8.1. A Szerződő tudomásul veszi, hogy a jelen együttműködési megállapodás ideje során
személyes adatot csak a rábízott feladat ellátása céljából és a feladat végrehajtásához
szükséges időtartamon át kezelhet. A jelen együttműködési megállapodás feladatainak
ellátása során figyelemmel kell lenni az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Info tv.) 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 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezésire.

8.2. A Szerződő kifejezetten nyilatkozik és felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok
kezelésére, tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintetti jogok gyakorlására
az Info tv. valamint a GDPR és az irányadó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.
8.3. A Szerződő 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 az Önkormányzat a
www.kozadat.budavar.hu linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi
szerződéseket.
8.4. 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 a Szerződő úgy nyilatkozik, hogy ő átlátható
szervezetnek minősül az Nyvt. 3. § (1) bekezdés szerint. A Szerződő - ha az üzleti titok
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény másképpen nem rendelkezik - titoktartási
kötelezettség terheli az Önkormányzat gazdasági tevékenységével kapcsolatos üzleti titkot,
valamint ezen felül minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a feladat teljesítése során
szerzett tudomást.
8.5. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatával összefüggésben tudomására
jutott bármely tényt, információt, adatot, dokumentumot, megoldást kizárólag jelen
együttműködési megállapodás teljesítése érdekében használ fel.
8.6. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben szabályozott kötelezettségen
túlmenően sem közöl illetéktelen személlyel olyan tényt, információt, adatot, megoldást,
amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése vagy
nyilvánosságra hozatala az Önkormányzatra vagy más személyre hátrányos
következményekkel járna, vagy az Önkormányzat érdekeit veszélyeztetné.
8.7. A Szerződő a jelen pontban körülírt kötelezettségek teljesítését a jelen együttműködési
megállapodás időtartamától függetlenül korlátlan időtartamra vállalja, tudomásul veszi,
hogy ezen kötelezettségek a jelen együttműködési megállapodás megszűnése után is
fennmaradnak. Az Önkormányzat vagy jogutódja, továbbá törvényes képviselője a
titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.

9. NYILATKOZATOK
9.1. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen együttműködési
megállapodás aláírására és teljesítésére. Jelen együttműködési megállapodás aláírását az
erre hatáskörrel rendelkező testület, illetőleg személy szabályszerűen engedélyezte, és
megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen együttműködési megállapodást aláíró
személy a vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik.
9.2. A Szerződő kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság.
9.3. A Szerződő kijelenti, hogy az élelmiszer-kereskedelemhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, továbbá a kereskedelmi tevékenységhez szükséges hatósági bejelentéseknek
maradéktalanul eleget tett.
9.4. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése
másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
9.5. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban, valamint a jogi
helyzetükben történt változásokról a másik felet 5 (öt) munkanapon belül írásban értesítik.
A változásról szóló szabályos értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést
átvettnek kell tekinteni. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

10. JOGVITÁK RENDEZESE
10.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban
békés úton. kölcsönösen együttműködve próbálják meg rendezni. Az esetlegesen felmerülő
jogviták elbírálására a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
10.2. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen együttműködési megállapodás
teljesítése során szorosan együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják a
megállapodás maradéktalan teljesítéséhez szükséges körülményekről.
Szerződő Felek kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről: Láng Andrea
@ +36204127810 E-mail: lang.andrea@budavar.hu
Szerződő részéről:..................
@ +36...................... E-mail:.....................

11. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
ILLA jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Rendelet, továbbá a Felekre
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
11.2. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás tárgyát szabályozó Rendelet módosul,
úgy az abban foglalt módosítással és hatálybalépéssel megegyezően, jelen együttműködési
megállapodásban rögzített és érintett részek azzal megegyezően automatikusan
módosulnak, minden egyéb jogcselekmény nélkül. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek jelen
megállapodás módosításához való jogát.

12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. A Felek a jelen együttműködési megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, amely
módosításnak tartalmaznia kell a szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is.
12.2. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése
másokkal kötött szerződéseiket vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
12.3. A Felek által tett bármely jognyilatkozat vagy módosítás kizárólag írásban érvényes,
kivéve a 11.2. pontban foglaltakat.
Alulírott Felek a fenti megállapodást, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.
Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2.
Melléklet: Titoktartási nyilatkozat
3.
Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
A Felek kijelentik, hogy a fenti megállapodás valamennyi, általuk lényegesnek tartott
körülményt rendezett. A jelen együttműködési megállapodás négy eredeti példányban készült,
amelyből két példány illeti az Önkormányzatot, két példány a Szerződőt.
Budapest, 2022............................

az Önkormányzat képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

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

a Szerződő képviseletében:

név
titulus

Az együttműködési megállapodás 1. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
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 együttműködési
megállapodás alapján az együttműködési 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: hivatalObudavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemObudavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő,
édesanyja neve, TÁJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés vagy megállapodás 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: Az együttműködési megállapodás teljesítése, valamint az Art. 16. §
(1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése,
valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint
5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a
szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította
a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal
módosítsa valamely személyes adatát.
7.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a
Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát,
arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,
előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az

időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén,
postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet
25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugvfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési
tájékoztató alapján megismertem.
Budapest, 2022................

cégszerű aláírás

Az együttműködési megállapodás 2. Melléklet: Titoktartási nyilatkozat

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., továbbiakban: 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 az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás
kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden az Önkormányzat
gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit
Önkormányzat üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során
tudomásomra jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot
(cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen
információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan
kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és
bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas
információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal
kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik
személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon
hasznosítani, vagy az Önkormányzat érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot
megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző
megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg,
aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más
titoktartási kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok 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

Az együttműködési megállapodás 3. Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

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. 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 személyjogi 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

2. melléklet
iktatószám: BDV/.

/2022

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Budavári Egészségkártya felhasználhatósága és elfogadása tárgyában
Amely létrejött egyrészről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító:
735649
adószám:
15735643-2-41
bankszámlaszám:
12010154 - 00379543 - 00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
mint együttműködő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

székhely:
cégjegyzék száma:
adószám:
bankszámla száma:
képviseli:

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

(a továbbiakban: Szerződő),
(az Önkormányzat és a Szerződő a továbbiakban együtt: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

i.

Értelmező rendelkezések

1.1. Rendelet: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet).
1.2. Jogosult: a Rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultak köre, akik a
vonatkozó kérelmet a Rendeletben foglaltak szerint benyújtották és pozitív elbírálásban
részesültek.
1.3. A támogatás által igénybe vehető termékek: A Rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti
termékek.
1.4. Budavári Egészségkártya (a továbbiakban Egészségkártya): az Önkormányzattal
együttműködési megállapodást kötött gyógyszertári üzemeltetők által a Rendeletben
meghatározott termékek vásárlására nyújt jogosultságot az Önkormányzat által
meghatározott keretösszeg erejéig.

2. A SZERZŐDÉS TARGYA
2.1. A Felek előtt ismert, hogy az Önkormányzat a Rendeletében Egészségkártya keretében
nyújtott gyógyszertámogatásra teremt lehetőséget az arra jogosultak részére. Az
Egészségkártyával rendelkezők részére a Szerződő lehetővé teszi a működtetésében álló,
Budapest I. kerületében lévő, természetben a ............................................... szám alatti
gyógyszertárban a jelen együttműködési megállapodás szerinti vásárlást.

3.

A SZERZŐDŐ JOGAI ES KÖTELESSÉGEI

3.1. A Szerződő vállalja, hogy:
a) az Egészségkártáyával rendelkező jogosultak részére a 2.1. pont szerinti
gyógyszertárban lehetővé teszi a Rendeletben szabályozott termékek jelen
együttműködési megállapodás szerint történő megvásárlását;
b) az Egészségkártyával rendelkezők a Rendeletben meghatározott termékeket az
Egészségkártyán lévő keretösszeg erejéig, az Egészségkártya érvényességi ideje alatt
levásárolhassák;
c) az Önkormányzat által az Egészségkártya működtetésére kialakított informatikai
környezetben gondoskodik az Önkormányzat által meghatározott adatközlésről;
d) az Önkormányzat által kijelölt személy a helyszínen, a 2.1. pont szerinti gyógyszertár
működésének indokolatlan zavarása nélkül jelen együttműködési megállapodás szerinti
teljesítést nyitvatartási időben bármikor ellenőrizze;
e) a jelen együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítésében
kimaradás nem következik be, illetve előre nem látott hiba esetén azt haladéktalanul
bejelenti az Önkormányzat részére és annak utasítása esetén a megfelelő
háttérkapacitás kialakításával a szerződésszerű teljesítést a továbbiakban is biztosítja
akként, hogy az Önkormányzattal el fog számolni.

4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az adatközlés lebonyolításához szükséges hardware és a pénztárgéphez közvetlenül nem
kapcsolódó software eszközök beszerzése, installálása, üzemeltetése, karbantartása az
Önkormányzat feladata, költsége és ráfordítása, amelyet a Szerződőre nem háríthat át.
4.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egészségkártáyát elfogadó gyógyszertárak listájáról
tájékoztatja a lakosságot.
5.

PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az Egészségkártyával vásárolt Rendelet
szerinti termékek eladási árát a Szerződő részére megfizeti a támogatott természetes
személyek mint jogosultak nevében utólag, az Egészségkártyáján lévő keretösszeg erejéig.
5.2. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat és a Szerződő közötti elszámolás alapja
az Egészségkártyával lebonyolított vásárlások értéke, amelyet az Önkormányzat az
informatikai hátteret biztosító rendszerből kinyert táblázatos formában e-mailben átad a
Szerződő részére a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
5.3. Az Önkormányzattól kapott adatközlés alapján 10 napon belül a Szerződő számlát állít ki,
amelynek összegét az Önkormányzat köteles a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Szerződő részére a/az ................................. -nál vezetett .................................... számú
folyószámlára történő átutalással kiegyenlíteni.

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE
6.1. A Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre kötik, közös és együttes
akarattal visszamenőleges hatállyal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő időszakra a támogatás biztosításának zavartalansága érdekében.
6.2. A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.
6.3. A jelen együttműködési megállapodás rendes felmondással harminc napos felmondási
határidővel szüntethető meg bármelyik fél által külön indoklás nélkül.
6.4. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult a jelen
együttműködési megállapodás írásbeli felmondására. Ezen esetben a felmondást írásban
indokolni szükséges. A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél felmondása „nem
kereste" jelzéssel érkezik vissza a másik Félhez, úgy azt a Felek - a másik Fél kezeihez történt
- joghatályos kézbesítésnek tekintik.

6.5. A Felek továbbá kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 11. § (12) bekezdése alapján bekövetkezett esetben az Önkormányzat
az együttműködési megállapodást azonnali hatállyal jogosult felmondani.
6.6. A Felek a megállapodás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni és a Szerződő
köteles az Önkormányzat által a részére rendelkezésre bocsátott 4.1. pont szerinti
hardware berendezést és software-t visszaszolgáltatni.

7.

FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen együttműködési
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény), amely az együttműködési megállapodásban rögzített feladatra kihatással
lehet.
7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként
kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását
jogszabály nem teszi lehetővé. Az üzleti titkot a Felek kötelesek megőrizni, és azt nem tehetik
harmadik személy részére hozzáférhetővé, illetőleg nem tanúsíthatnak olyan magatartást,
amely következtében az harmadik személy részére ismertté, hozzáférhetővé válik.
Amennyiben titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi, köteles a másik Fél
részére az ezzel okozott kárt megtéríteni. A titoktartási kötelezettség a Felek jelen
megállapodása alapján annak megszűnése után is fennmarad.

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
8.1. A Szerződő tudomásul veszi, hogy a jelen együttműködési megállapodás ideje során
személyes adatot csak a rábízott feladat ellátása céljából és a feladat végrehajtásához
szükséges időtartamon át kezelhet. A jelen együttműködési megállapodás feladatainak
ellátása során figyelemmel kell lenni az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Info tv.) 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 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezésire.
8.2. A Szerződő kifejezetten nyilatkozik és felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok
kezelésére, tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintetti jogok gyakorlására
az Info tv. valamint a GDPR és az irányadó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.
8.3. A Szerződő 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 az Önkormányzat a
www.kozadat.budavar.hu linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi
szerződéseket.
8.4. 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 a Szerződő úgy nyilatkozik, hogy ő átlátható
szervezetnek minősül az Nyvt. 3. § (1) bekezdés szerint. A Szerződő - ha az üzleti titok
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény másképpen nem rendelkezik - titoktartási
kötelezettség terheli az Önkormányzat gazdasági tevékenységével kapcsolatos üzleti titkot,
valamint ezen felül minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a feladat teljesítése során
szerzett tudomást.

8.5. A Szerződő kötelezettséget vállal arra. hogy a feladatával összefüggésben tudomására
jutott bármely tényt, információt, adatot, dokumentumot, megoldást kizárólag jelen
együttműködési megállapodás teljesítése érdekében használ fel.
8.6. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben szabályozott kötelezettségen
túlmenően sem közöl illetéktelen személlyel olyan tényt, információt, adatot, megoldást,
amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése vagy
nyilvánosságra hozatala az Önkormányzatra vagy más személyre hátrányos
következményekkel járna, vagy az Önkormányzat érdekeit veszélyeztetné.
8.7. A Szerződő a jelen pontban körülírt kötelezettségek teljesítését a jelen együttműködési
megállapodás időtartamától függetlenül korlátlan időtartamra vállalja, tudomásul veszi,
hogy ezen kötelezettségek a jelen együttműködési megállapodás megszűnése után is
fennmaradnak. Az Önkormányzat vagy jogutódja, továbbá törvényes képviselője a
titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.
9.

NYILATKOZATOK

9.1. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen együttműködési
megállapodás aláírására és teljesítésére. Jelen együttműködési megállapodás aláírását az
erre hatáskörrel rendelkező testület, illetőleg személy szabályszerűen engedélyezte, és
megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen együttműködési megállapodást aláíró
személy a vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik.
9.2. A Szerződő kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság.
9.3. A Szerződő kijelenti, hogy a gyógyszertárak üzemeltetéséhez és a gyógyszerek és
gyógyászati készítmények értékesítéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, továbbá a
vonatkozó tevékenységhez szükséges hatósági és egyéb bejelentéseknek maradéktalanul
eleget tett.
9.4. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése
másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
9.5. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban, valamint a jogi
helyzetükben történt változásokról a másik felet 5 (öt) munkanapon belül írásban értesítik.
A változásról szóló szabályos értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített értesítést
átvettnek kell tekinteni. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.
10. JOGVITÁK RENDEZÉSE
10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban
békés úton, kölcsönösen együttműködve próbálják meg rendezni. Az esetlegesen felmerülő
jogviták elbírálására a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
10.2. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen együttműködési megállapodás
teljesítése során szorosan együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják a
megállapodás maradéktalan teljesítéséhez szükséges körülményekről.
Szerződő Felek kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről: Láng Andrea
@ +36204127810 E-mail: lang.andrea@budavar.hu
Szerződő részéről:..................
@ +36...................... E-mail:.....................

11. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
ILLA jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Rendelet, továbbá a Felekre
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
11.2. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás tárgyát szabályozó Rendelet módosul,
úgy az abban foglalt módosítással és hatálybalépéssel megegyezően jelen együttműködési
megállapodásban rögzített és érintett részek azzal megegyezően automatikusan
módosulnak, minden egyéb jogcselekmény nélkül. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek jelen
megállapodás módosításához való jogát.

12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. A Felek a jelen együttműködési megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, amely
módosításnak tartalmaznia kell a szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is.
12.2. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése
másokkal kötött szerződéseiket vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
12.3. A Felek által tett bármely jognyilatkozat vagy módosítás kizárólag írásban érvényes,
kivéve a 11.2. pontban foglaltakat.
Alulírott Felek a fenti megállapodást, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
Melléklet: Titoktartási nyilatkozat
Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

A Felek kijelentik, hogy a fenti megállapodás valamennyi, általuk lényegesnek tartott
körülményt rendezett. A jelen együttműködési megállapodás négy eredeti példányban készült,
amelyből két példány illeti az Önkormányzatot, két példány a Szerződőt.
Budapest, 2022............................

az Önkormányzat képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

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

a Szerződő képviseletében:

név
titulus

Az együttműködési megállapodás 1. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató
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 együttműködési
megállapodás alapján az együttműködési 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:
8.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatalObudavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemObudavar.hu
9.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő,
édesanyja neve, TÁJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.
10. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés vagy megállapodás 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.
11.
Az adatkezelés célja: Az együttműködési megállapodás teljesítése, valamint az Art. 16. §
(1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése,
valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
12. 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
13. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a
szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
14. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
14.1. 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.
14.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal
módosítsa valamely személyes adatát.
14.3. 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.
14.4. 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.
14.5. 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 adatvedelemQibudavar.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: ugvfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési
tájékoztató alapján megismertem.
Budapest, 2022................

cégszerű aláírás

Az együttműködési megállapodás 2. Melléklet: Titoktartási nyilatkozat

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., továbbiakban: 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 az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás
kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden az Önkormányzat
gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit
Önkormányzat üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során
tudomásomra jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot
(cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen
információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan
kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és
bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas
információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal
kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik
személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon
hasznosítani, vagy az Önkormányzat érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot
megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző
megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg,
aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más
titoktartási kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok 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

Az együttműködési megállapodás 3. Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

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. 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 személyjogi 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

3.melléklet
szerződő üzemeltetők listája (élelmiszerüzletek és gyógyszertárak)
A) A Szociális kártya elfogadása tekintetében azon kereskedők listája, akikkel az
együttműködési megállapodás megkötendő:
•
•
•
•

B. City Kft. (székhelye: 1181 Budapest, Havanna utca 21. 4. em. 11., cégjegyzékszáma: 01
09-714313)
Budaconsum Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Csatárka út 58, cégjegyzékszáma: 01-09
064132)
CBA Budavár Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 167.1. em., cégjegyzékszáma:
01-09-891095)
Krupp és Társa Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54. sz.,
cégjegyzékszáma: 13-09-075093)

B) A Budavári Egészségkártya elfogadása tekintetében azon gyógyszertári üzemeltetők
listája, akikkel az együttműködési megállapodás megkötendő:•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budai Arany-Sas Gyógyszertár Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1014 Budapest, Dísz tér 16., cégjegyzékszáma: 01-09-290837)
Gyógycsarnok Gyógyszertár Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Zúzmara utca 16.,
cégjegyzékszáma: 13-09-154027)
Gyógyír 92' Humán és Állategészségügyi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1016 Budapest, Tigris utca 30/a., cégjegyzékszáma: 01-09-896642)
VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 12.,
cégjegyzékszáma: 01-09-260779)
MEDI-DAB Gyógyszerész Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 24., cégjegyzékszáma:
01-09-949168)
Naphegy Patika Bt. (székhelye: 1016 Budapest Mészáros u. 2., cégjegyzékszáma: 01-06
515697)
Széna tér Patika Bt. (székhelye: 1015 Budapest, Széna tér 1., cégjegyzékszáma: 01-06
510465)
Tabán Pharma Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 35., cégjegyzékszáma: 01-09
176535)
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1. 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.

Az I. kerületben élő felnőtt korú lakosság és a gyermekek egészségügyi prevenciójának,
valamint az egészségmegőrzési programnak a bővítése céljából az önkormányzat támogatást
nyújt és átvállalja az oltási költségeket a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 26. §-ában foglaltak alapján. A Rendelet elmúlt évben történt
módosítása során a helyi jogszabályból kikerült a humán papillomavirus által okozott
méhnyakrák elleni 13. életévét betöltő fiúgyermekek részére biztosított védőoltás, mivel az a
nemzeti oltóprogram részévé vált, valamint a korábbi évekhez képest bővült az önkormányzat
által biztosított védőoltások köre. Az önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló
védőoltások

költségének

átvállalásával

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 Rendeletben előírtak szerint oltási támogatásra jogosult az a kérelmező:
a) akinek a 2. életévét be nem töltött gyermeke részére a gyermekorvos javasolja a rotavirus
okozta hasmenés elleni ötkomponensű védőoltássorozat beadását, vagy
b) akinek az 1. életévét betöltött és a 18. életévét be nem töltött gyermeke részére a
gyermekorvos javasolja a kullancs-encephalitis elleni védőoltás beadását vagy
c) akinek a 6 hetes kort betöltött és a 2. életévét be nem töltött gyermeke részére a
gyermekorvos javasolja az agyhártyagyulladás elleni védőoltás beadását,
d) aki a 18. életévét betöltötte és részére a háziorvos javasolja a kullancs-encephalitis elleni
védőoltás beadását, vagy
e) aki a 80. életévét betöltötte és részére a háziorvosjavasolja a pneumococcus elleni védőoltás
beadását.

A védőoltások beszerzését és azok háziorvosi rendelőkbe történő eljuttatását 2022. évben is a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság biztosítaná. Az oltások rendelkezésre állása érdekében szükséges 2022. évre is
szerződés,

együttműködési

megállapodás

megkötése,

valamint

az

egészségügyi

szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötése, amely a határozati javaslat
mellékletét képezi.

Az önkormányzat megkeresése alapján a védőoltásokat forgalmazó és szállító PHARMAROAD
Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi
árajánlatot adta oltástípusonként:

1.

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás:
A

rotavirus világszerte

a

csecsemő-

és

gyermekkori

gastroenteritisek vezető

kórokozója. A rotavírus-fertőzés akár napi tíz-tizenötszöri hasmenést, emellett hányást,
lázat is okozhat, amely a leggyakoribb a 6-24 hónapos korosztály körében, mivel ezen
gyermekek

immunrendszere

kevésbé

ellenálló

a

rotavírussal

szemben.

Az

önkormányzat a RotaTeq / 3 db oltásból álló - belsőleges oldat (Gl, G2, G3, G4, PIA
/8/ típusú rotavirus), ATC kód: J07BH02 / oltássorozat biztosításával nyújt segítséget.
A kívánt védettséget három alkalommal történő oltás együttesen biztosítja. 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):
Az FSME-lmmun Junior vakcina oltóanyag, amelyet arra használnak, hogy védjen a
kullancsenkefalitisz vírus (Tick-Borne Encephalitis, TBE) okozta fertőző betegségtől.
A vakcina a szervezetet a saját védelmét szolgáló,
előállítására

készteti

ez

ellen

a

vírus ellen.

A

úgynevezett ellenanyagok

kullancsenkefalitisz

(Tick-Borne

Encephalitis, TBE) vírus nagyon súlyos agyvelő-, gerincvelő- és agyhártyagyulladást
okozhat. A védőoltás ára bruttó 6 339, 91 Ft/db, az oltás tervezett rendelési
darabszáma 2022. évben 100 db, így mindösszesen bruttó 633 991 Ft a védőoltás
beszerzési ára.

3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás (2 hónapos kortól 2 éves korig):
A Bexsero védőoltást két hónapos kortól adják a B-csoportú Neisseria meningitidis
baktérium

okozta

invazív

meningococcus

megbetegedéssel

szembeni

védelem

kialakítására. Az invazív betegség akkor lép fel, amikor a baktériumok szétterjednek a
szervezetben, és súlyos fertőzéseket, például meningitiszt (az agyat és a gerincvelőt
körülvevő hártya gyulladása) és szepszist (vérmérgezés) okoznak. Az oltóanyag a
B-csoportú N. meningitidis baktériumból származó részeket tartalmaz. 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):
Az FSME-lmmun felnőtteknek szuszpenziós injekció egy oltóanyag, amelyet arra
használnak, hogy védjen a kullancsenkefalitisz vírus (Tick-Borne Encephalitis, TBE)
okozta fertőző betegségtől. A kullancs-encephalitis, inaktivált, teljes vírus; ATC-kód:
J07BA01 A készítmény farmakodinámiás hatása a megfelelően magas TBE-ellenes
antitest-titer indukciójában nyilvánul meg, ami a TBE vírussal szemben védettséget
eredményez. 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 a cseppfertőzéssel terjedő pneumococcus baktérium (Streptococcus
pneumoniae) okozta tüdőgyulladás megelőzésére szolgál. Az influenzajárványok

esetében az elhalálozás leggyakoribb okai a pneumococcus felülfertőződés és annak
szövődményei. 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 darabszám 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 2/2017. számú 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
oltássorozatokra tekintettel a rota-vírus elleni oltóanyagot az oltóanyagot 2021-ben biztosító
szolgáltatótól szükséges megrendelni.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

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,

valamint

az

egészségügyi

szolgáltatókkal

kötendő

megállapodások megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata

együttműködési

a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés, valamint az egészségügyi
szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötéséről
1.)

Budapest

I.

Kerület

Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete a

szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti védőoltások
2022.

évben

történő

együttműködési
Kereskedelmi

biztosítása

megállapodást

és Szolgáltató

érdekében

köt

a

Korlátolt

adásvételi

PHARMAROAD
Felelősségű

szerződést

és

egyben

Gyógyszerkereskedelmi.

Társasággal

(székhely:

1106

Budapest, Kábái utca 1.. cg: 01-09-883967, adószám: 13999034-2-42).
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1.
számú mellékletét képező oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést
és együttműködési megállapodást jóváhagyja, és

felhatalmazza a polgármestert

annak aláírására.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 1. pontban megjelölt
szerződés fedezetét 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.
4.) Budapest

I.

Kerület

Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete a

szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti védőoltások
2022. évben történő biztosítása érdekében együttműködési megállapodást köt a
háziorvosi ellátást nyújtó alábbi egészségügyi szolgáltatókkal:
•

Szarka Zsuzsanna és Társa Orvosi Bt.

•

Városlőd 2012 Egészségügyi Kft.

•

DOKI-MENTUM Bt.

•

Talomed Kft.

•

Galenas -Med Kft.

5.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 2.
számú mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza
a

polgármestert a

4.

pontban

megjelölt egészségügyi

szolgáltatókkal

történő

megkötésére és aláírására.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

Budapest, 2022. január

3. Melléklet(ek)

1.

melléklet: adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás tervezete

2.

melléklet:
tervezete

egészségügyi

szolgáltatókkal

kötendő

együttműködési

megállapodás

1.

melléklet

Adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
oltóanyagok beszerzésére

(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
Felelősségű Társaság
Székhelye:
1106 Budapest, Kábái utca 1.
Képviseli:
Kovács Péter ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-883967
Adószám:
13999034-2-42
a továbbiakban: Pharmaroad

és

Szolgáltató

Korlátolt

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

1.) Előzmények
1.1. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatainak körében, továbbá 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 feltételek fennállása esetén jelen szerződés
tárgyát képező vakcinákkal védő oltássorozat, védőoltások biztosításához oltási
támogatást nyújt.
Ezzel összefüggésben az önálló szerződés révén megbízott háziorvosi ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatókon (a továbbiakban: Intézményeken) keresztül, az Intézmény,
mint
gyógyszermegrendelő
beszerzésének
finanszírozásával
és
a
beszerzés
megvalósításával ingyenesen biztosítja a fertőzés kockázataival érintett helyi lakos
páciensek számára a vakcinákat.
„Intézmény" a jelen Megállapodás alkalmazásában a jelen Megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott egészségügyi szolgáltató(k).
Az „Intézmény", mint egészségügyi szolgáltató működési engedélye jelen Megállapodás
szerves részét képezi és legkésőbb annak aláírásával egyidejűleg átadásra kerül a
Pharmaroad részére.

A 3.1. pontban, illetve a 3. számú mellékletben körülírt vakcina(k) önkormányzatok részére
történő értékesítését a Pharmaroad jelen szerződés aláírásával vállalja. A már
folyamatban lévő oltássorozatok folytonosságának biztosítása érdekében azt a típusú
vakcinát szükséges megrendelni, amelyet a Jelen Szerződés megkötését megelőzően
megkezdett, a jelenleg is folyamatban lévő oltásokhoz használtak.
1.2. A jelen megállapodás tárgyát képező vakcina(k) főbb jellemzőit a 3. számú melléklet
tartalmazza.

2.) A Megállapodás tárgya
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő lakosság
egészségügyi felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének biztosítása révén abból
a célból, hogy a fenti vakcinák által megelőzhető betegségek előfordulása az érintett
térségben csökkenjen.

3.)

A Felek kötelezettségei
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

Mennyisé

g

Nettó ár
Ft/db

Bruttó ár
Ft/db

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

legfeljebb
100

6 860,84

7 203,88

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml Ix

legfeljebb
100

6 038,01

6 339,91

legfeljebb
50

25 145,00

26 402,25

legfeljebb
300

9 032,00

9 483,60

8 613,50

9 044,17

Meningococcus B
Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml Ix
Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml Ix
Pneumococcus
legfeljebb
Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml Ix
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 vesz, 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 hütött 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: vizivarosigyermek@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 Pharmaroad-nak 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.
3.2.

Pharmaroad kötelezettségei
• a Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással érintett
vakcinákat hiánytalanul és határidőben (a megrendelés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül) szállítólevéllel leszállítja az Intézménynek.
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a felmerülő
igényeknek megfelelően), az Intézmény által e-mailen közölt eseti megrendelés
alapján történik, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra között.
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu
Kapcsolattartó:

Hegyi Nikolett szenior beszerző
tel: 30/934-7955

• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége késedelmes
teljesítése esetére, a késedelem minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (késedelmi kötbér).
• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége hibás
teljesítése esetén a hiba kijavítása időpontjáig naponta a hibával érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (hibás teljesítési kötbér)
• A Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné
válása, meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az Önkormányzat a nem
teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér felszámítására jogosult
(nemteljesítési kötbér).
• A Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt budavári állandó
lakosok számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott vételáron, a
3.1. pontban meghatározott darabszámon felül is, az Önkormányzat igénye szerint a mindenkor hatályos közbeszerzési értékhatárig -a vakcinákat biztosítja.
A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól számított
legalább hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha az
Önkormányzat hozzájárul, hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú legyen.
• A Pharmaroad semmilyen jogcímen nem kötelezhető kártérítés kifizetésére abban az
esetben, ha a jelen Megállapodás tárgyát képező bármelyik oltóanyag beszállítója a
szállítást a Pharmaroad felé nem teljesíti, gyártói áruhiány lép fel, vagy a
Megállapodás időtartama alatt gyártói/szállítói árváltozás történik. Amennyiben a
Megállapodás hatálya alatt a Pharmaroad az adott oltóanyagot áremelkedés miatt
a szerződésben rögzítetthez képest magasabb áron tudja beszerezni, az árváltozást
a Pharmaroadnak jogában áll jelen Megállapodás tárgyát képező oltóanyagokra
vonatkozóan Önkormányzat felé érvényesíteni.

4.)

Kapcsolattartás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:

a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni:
Név:

Krupla-Kelemen Ágnes

Cím:
Telefon:
E-mail:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
+361458 3051
krupla.agnes@budavar.hu

b.) a Pharmaroad részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Hegyi Nikolett
1106 Budapest, Kábái utca 1.
+36 30 934 7955
nikolett.hegvi@pharmaroad.hu

5.) Etikus üzleti magatartás
5.1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak az
irányadó etikai kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a székhelyük
és működésük helyszíne található.

5.2.

Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden könyv,
nyilvántartás, számla és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a jövőben is az
lesz, és ésszerű részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások jellegét és összegét.

6. ) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése
6.1.

A Megállapodás a Felek általi aláírásának napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokra kerül sor, az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba, és 2022.12.31.
napjáig marad hatályban.

6.2.

A Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt
napon és feltételekkel;
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, illetve a
Megállapodás szerinti munka elvégzésével;
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.

6.3.

A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

7. ) Egyéb rendelkezések
7.1.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §
rendelkezései az irányadók.

7.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében
megtesznek minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán
alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől,
amely a Megállapodás teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.

7.3.

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami
a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti
vagy érintheti.

7.4.

A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag
írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában foglaltak
alkalmazására.

7.5.

A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen)
tartanak kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett köteles
haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor
minősül kézbesítettnek, mikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást
elektronikusan megkapja.

7.6.

Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a
szerint átlátható szervezetnek minősül. Pharmaroad tudomásul veszi, hogy jelen
szerződés érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön,
illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Önkormányzat
csak a fenti jogszabály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Szolgáltató köteles a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul, írásban
bejelenteni Önkormányzat felé.

7.7.

Amennyiben a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

7.8.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

7.9

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat,
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény"), valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 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 („GDPR")
rendelkezéseit.

7.10.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
•
•

Intézmények megjelölése (1. számú melléklet)
átláthatósági nyilatkozat (2. számú melléklet)

•

Intézmények
melléklet).

működési

engedélyei,

oltóanyagok

jellemzői

(3.

számú

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 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.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

2022

Jegyzői szignalizáció

Budapest, 2022.

megállapodás 1. számú melléklete
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK
(mint intézmények)

Név: Budavári Önkormányzat 5. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Szarka Zsuzsanna
Képviseli: Dr. Szarka Zsuzsanna (Szarka Zsuzsanna ésTsa Bt.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/00010-3/2018
Cím: 1173 Bp. Székicsér u. 25.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 016526
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096242
Tel.: 1/375-7539
e-mail: szarkazsuzsannadrQigmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 3. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Stenger Annamária
Képviseli: Dr. Stenger Annamária (VÁROSLŐD 2012 Egészségügyi és Kereskedelmi Kft.)
Működési engedélyszám: BP-02R/022/01093-4/2013
Cím: 1029 Bp. Kisfaludy u. 3.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 502159
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096240
Tel.: 1/375-7173
e-mail: stengerannamaria@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 2. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Szalóczi Beáta
Képviseli: Dr. Szalóczi Beáta (DOKI-MENTUM Szolgáltató Bt.)
Működési engedélyszám: BP-02R/022/03991/2013
Cím: 1124 Bp. Bürök utca 55.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 502747
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096239
Tel.: 06/70-489-4080
e-mail: vizivarosigyermek@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet Thuróczyné Dr. Kálmán
Eszter Anikó
Képviseli: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó (TALOMED Kft.)
Működési engedélyszám: BP-02/NEO/08713-3/2017
Cím: 1012 Bp. Várfok u. 8.1. em. 2.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 022936
Háziorvosi szolgálat kódja: 001054516
Tel.: +36 1 213 7334
e-mail: dr.kalmane@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 05. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Antal Dániel Gábor
Képviseli: Dr. Antal Dániel Gábor (Galenos-Med Kft.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/35974-3/2021
Cím: 1039 Bp. Kalászi köz 11.1. em. 2.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 519818
Háziorvosi szolgálat kódja: 001084337
Tel.:+36 1 770 1056
e-mail: antaldaniell01@gmail.com

megállapodás 2. számú melléklete

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 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.
azaz 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
személyjogi 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

megállapodás S.számú melléklete

Megnevezés

EAN

Tárolási
hőm.

Hatóanyag

TK. Szám

Alkalmazási előirat

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml Ix

5413760496955

2 °C - 8
°C

inaktivált, teljes
kullancs
encephalitis vírus

OGYI-T-09519/03

httDS://www.ogvei.gov.hu/gvogvszera
datbazisSaction=show detailsSitem=2
2081

FSME-immun feln szuszp inj ET
0,5ml Ix

5413760496962

2 °C - 8
°C

inaktivált, teljes
kullancs
encephalitis vírus

OGYI-T-20063/03

httDS://www.ogvei.gov.hu/gvogvszera
datbazisSaction=show detailsSitem=2
4353

Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml Ix

08716071002394

2 °C - 8
°C

meningococcal
vaccines

EU/1/12/812/001

httDS://www.ema.eurooa.eu/en/docu
ments/oroduct-information/bexseroeoar-oroduct-information hu.odf

Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml Ix

00191778022476

2 °C - 8
°C

Isd. OGYÉI

OGYI-T-08718 / 07

httos://ogvei.gov.hu/gvogvszeradatba
zisSaction=show detailsSitem=114689

05909990609277

2 °C - 8
°C

vakcina (virális)

EU/1/06/348/001

RotaTea. INN-Rotavirus vaccine, live
feurooa.eu')

RotaTeq belsőleges oldat 2ml Ix

2. melléklet

Együttműködési 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
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselője:
Működési engedély szám:
Egészségügyi szolgáltató azonosító:
Háziorvosi szolgálat kódja:
a továbbiakban: Intézmény
(a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Az Önkormányzat a.... /2022 (..... ) határozata, valamint a BDV/.............../2022 ügyiratszámon
megkötött szerződés alapján az Intézményen mint működési engedéllyel rendelkező
egészségügyi
szolgáltatón
keresztül,
az
Intézmény
által
leadott
megrendelések
finanszírozásával biztosítja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 26. §-ában meghatározott védőoltásokat.
A BDV/.............. /2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben rögzítésre került, hogy a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Pharmaorad) a vakcinák szállítását szakaszosan, a felmerülő
igények alapján az Intézmények által leadott eseti megrendelések alapján teljesíti.
A jelen

Megállapodás

az

Önkormányzat

és

az

Intézmény

között

fennálló,

vakcinák

megrendelésével, szállításával, átvételével, biztonságos és szakszerű tárolásával kapcsolatos
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg.

I.

A vakcinák meghatározása

1.

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás: Rotateq belsőleges oldat 2 ml IX

2.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (1-18 év között): FSME-lmmun Junior ET inj 0,25 ml
IX

3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: Bexsero szuszp inj ET fecsk. 0,5 ml
IX

4.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (18 év felett): FSME-lmmun feln. szuszp. inj. ET 0,5
ml IX

5.

Pneumococcus fertőzés elleni védőoltás: Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml IX

2. A vakcina megrendelése és szállítása, átvétele

1.

Az Önkormányzat BDV/......................../2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben
vállalta, hogy a Rendeletben meghatározott, jelen megállapodási, pontjában megjelölt
vakcinákat megrendeli a Pharmaroadtól az Intézmények javára.

2.

Az Önkormányzat nevében az eseti megrendelés leadására jelen Megállapodás alapján
az Intézmény jogosult.

3.

A vakcina szállítása szakaszosan, az Intézmény által a felmerülő igények alapján leadott
eseti
megrendelés alapján,
BDV/.............. /2022
ügyiratszámon
megkötött
szerződésben rögzített szállítási címére történik, a megrendelés kézhezvételétől
számított 10 munkanapon belül, szállítólevéllel, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra
között. Az egyszerre leszállítandó minimális mennyiség: 25 db

4.

Az Intézmény az eseti megrendelést e-mailen, a BDV/.............. /2022 ügyiratszámon
megkötött szerződésben rögzített, lehívásokhoz hozzárendelt e-mailcímen keresztül
adja le (vakcina@pharmaroad.hu)

5.

A Pharmarad részéről kapcsolattartó:
Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs
tel: 30/934-7955

6.

Az Intézmény kifejezetten vállalja, hogy az eseti megrendelésről a leadással egyidejűleg
e-mailen értesítést küld az Önkormányzat felé az Önkormányzat részről kijelölt
kapcsolattartó részére a felhasználásra
nyomonkövetése érdekében.

7.

kerölő vakcinák számának folyamatos

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó:
Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens
krupla.agnes@budavar.hu

8.

A vakcina átvételére a tárolására és kezelésére vonatkozó szakmai előírások
tekintetében megfelelő kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyként az
Intézmény képviselője jogosult, aki a leszállított vakcina mennyiségét és a
megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával az igazolja (teljesítési
igazolás), mely a számla alapját képezi.

3. Az Intézmény kötelezettségei

1.

A vakcina biztonságos, jogszabályoknak, egészügyi szabványokat, előírásoknak
megfelelő szakszerű tárolásáról és felhasználásról az Intézmény gondoskodik.

2.

Az Intézmény a fentiekkel összefüggésben kijelenti, hogy

•

mint egészségügyi szolgáltató az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
értelmében jogosultak a Pharmaroadtól gyógyszereket átvenni

•

ismertek előtte a vakcina és annak alkalmazásával kapcsolatos előírások

•

a vakcinák tárolására és kezelésére vonatkozó szakmai előírásoknak megfelel
(különösen: folyamatos hűtőlánc biztosítása)

•

gondoskodik arról, hogy az oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak
megfelelően kerüljenek felhasználásra, illetve a beadás időpontjáig hütött tárolásra

3.

Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak elmulasztásából eredő
károkért felel az Önkormányzat felé.

4.

Az Intézmény vállalja, hogy az Önkormányzattal együttműködésben egészségügyi
felvilágosító
tevékenységével
védekezéshez.

hozzájárul

a

megelőzéshez és

a

fertőzés

elleni

5. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Megállapodás a Felek általi aláírásának napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokban kerül sir, az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba 2022.12.31. napjáig marad
hatályban.
2. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Intézmény működési engedélye

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből
2 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig az Intézményt illeti meg.

Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

......................................................
Intézmény részéről

részéről

Budapest, 2022.

Budapest, 2022.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 13- i ülésére
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés 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

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

irodavezető

jegyző

polgármester

1. Előterjesztés
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. 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 területi

ellátási

kötelezettséggel

rendelkező

háziorvosok

biztosítják, amely a Budapest I. kerület területén 15 felnőtt háziorvosi 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 2. §-a értelmében az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján a
képviselő-testület Budapest I. kerület közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi körzeteket a
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A Dr. Kárpáti Éva Bt.-vel (képviselő: Dr. Kárpáti Éva háziorvos), 2013. január 1-én kötött
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási
szerződést. A háziorvos ellátási kötelezettsége a 11. számú felnőtt háziorvosi körzetre terjed ki,
és a 1012 Budapest, Attila út 63. szám alatti háziorvosi rendelőben végzi tevékenységét, látja
el feladatait. 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 (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján
a képviselő-testület hagyja jóvá a személyt, akivel (akinek cégével) az önkormányzat szerződést
fog kötni. Amennyiben a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület egyik jelöltet sem
találja alkalmasnak, a jogosult praxisjogát ismételten meg kell hirdetni.

Dr. Kárpáti Éva írásos megkeresésében bejelentést tett arról, hogy a praxisjogát adásvétel
útján értékesíteni kívánja Dr. Lukács Imre Péter részére. A megkeresésben foglaltak alapján
Dr. Kárpáti Éva és Dr. Lukács Imre Péter között a praxisjog átruházására adásvételi szerződés
jött létre.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban 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.

A 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.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján önálló orvosi tevékenységet végezni 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 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.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján háziorvosként - a házi gyermekorvos
kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki
a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik, vagy
c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg
háziorvosi feladatokat látott el.

A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében előírtak szerint az önkormányzattal
megkötött szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is
elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat - a háziorvostan szakorvosi
szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított
5 évig - az a szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:
aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
gasztroenterológia,, geriátria, hematológia, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
infektológia,

kardiológia,

nefrológia,

oxyológia

és

sürgősségi

orvostan,

reumatológia,

tüdőgyógyászat, urológia, sebészet, orvosi laboratóriumi diagnosztika.

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a praxisjogot csak olyan személy részére lehet
elidegeníteni, aki - figyelembe véve a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is - nem
rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges
feltételeknek. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc
napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek. A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási
szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó
személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Ha az (1) bekezdés
szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási
szerv véleményének kikérését követően a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott
körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést
kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45
napon belül nyilatkoznia kell.

Dr. Kárpáti Éva a Dr. Lukács Imre Péter részére történő praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát bejelentette.

Dr.

Lukács

Imre Péter 1983-ban szerzett orvosi diplomát a

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 1989-ben radiológiából,
1993-ban belgyógyászatból és 1997-ben kardiológiából szakvizsgát tett. Dr. Lukács Imre Péter
1983-tól 1990-ig a Honvéd Korház Radiológiai Osztályán, majd 1990-től jelenleg is a Szent
István Kórház I. sz. (Kardiológia) Belgyógyászati Osztályán dolgozik. Emellett a Budakeszi
Egészségügyi Központ kardiológiai szakrendelésén is orvosként tevékenykedik. A tagsági
igazolás alapján 1994. május 26. napjától kezdődően a Magyar Orvosi Kamara tagja.
Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint megtörtént a praxisjog engedélyezésére
jogosult

egészségügyi

államigazgatási

szerv,

az

Országos

Kórházi

Főigazgatóság

(a

továbbiakban: OKFŐ) véleményének kikérése. Az OKFŐ a benyújtott dokumentumok alapján az
2021. december 21. napján kelt OKFŐ/76709-2/2021, iktatószámú véleményében foglaltak
alapján - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 11. §-ában foglaltak teljesítése esetén - nem látja akadályát az önkormányzat és
Dr. Lukács Imre Péter orvos közötti feladat-ellátási előszerződés megkötésének.
Az előszerződésben kikötésre kerül, hogy a szerződés 5 éves időtartama alatt Dr. Lukács Imre
Péter a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését és a
háziorvosi praxis folytatásához szükséges szakképesítés megszerzését vállalja.

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 feladat-ellátási előszerződés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 11. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről.

1.)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Lukács
Imre Péter felnőtt háziorvosi praxisjog megvásárlását Dr. Kárpáti Éva praxisjoggal
rendelkező jogosulttól.

2.) 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 2. §-a és az 1. számú
melléklete alapján meghatározott 11. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi
feladatainak ellátására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni a praxisjog megszerzése esetén
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni kívánó orvossal legalább 5 éves
időtartamra, legkorábban 2022. március 01. napjával történő hatálybalépéssel.
3.) Az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele Dr. Lukács Imre
Péter praxisengedélyének megszerzése és ennek megfelelő igazolása.
4.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező feladat-ellátási előszerződést.
5.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés
aláírására.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

1.

melléklet

Feladat-ellátási előszerződés

Amely létrejött egyrészről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
15735643-2-41,

képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban:

Önkormányzat)

másrészről

Dr. Lukács Imre Péter (születési név: Dr. Lukács Imre Péter, született: Budapest, 1959. május
15., anyja neve: Reiner Terézia, 2092 Budakeszi, Hársfa u. 2. szám alatti lakóhelyű praxisjogot
megszerezni kívánó belgyógyász, kardiológus szakorvos, s továbbiakban: Szakorvos) között az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek egyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest
1. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a és az 1. számú melléklete
alapján meghatározott 11. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi feladatainak
ellátására feladat-ellátási előszerződést kötnek.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-a szerinti, a 11. számú háziorvosi
körzet felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést kívánnak
kötni a jelen előszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése
esetén legkorábban 2022. március 01. napjától kezdődően legalább 5 éves időtartamra.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakorvos nem rendelkezik háziorvostani szakorvosi
szakképesítés végzettséggel, így a háziorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a
háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig láthat el háziorvosi feladatokat, így az
5 éves időtartamnál hosszabb idejű háziorvosi feladatok ellátása érdekében a Szakorvos 5
éven belül vállalja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak feltételek teljesítését, a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges, előírt szakképesítés megszerzését.

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi
feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy a

Szakorvos az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott praxisengedélyt megszerzi és a
praxisengedély megszerzését az Önkormányzatnak hitelt érdemlően igazolja.

5. A Szakorvos kötelezettséget vállal arra. hogy a jelen feladat-ellátási előszerződést a Korm.
rendeletben meghatározott praxisengedély kiadása iránti kérelméhez csatolja.

6. A Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesítése
esetén legkésőbb 2022. március 31. napjáig kötelesek.

7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás feltételeit legalább az Öotv.
2/B. §-ában foglalt minimális tartalommal a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák.

8. A Szakorvos a vállalt, a feladat-ellátási szerződésben szabályozott feladatokat köteles
személyesen ellátni, kivéve akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit.

9. A Szakorvos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jogszerű feladatellátáshoz
szükséges működési engedélyt megszerzi, valamint a finanszírozási szerződést megköti a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

10. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szakorvos gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában
foglaltaknak megfelelő egészségügyi szakdolgozó, a háziorvos feladatköréhez kapcsolódó
ápolási feladat ellátó személy alkalmazásáról.

11. A Szakorvos jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feltételek
teljesítése esetén, a praxisengedély kiadását követően megkötésre kerülő feladat-ellátási
szerződésben szükség esetén vállalja a felnőtt háziorvosi ügyeletben való részvételt.

12. A Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződés megkötését megtagadhatják a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, valamint a jelen feladat-ellátási előszerződésben előírt feltételek
nem teljesítése esetén.

13. A jelen feladat-ellátási előszerződés a Felek általi aláírása napján, amennyiben az
aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

14. A jelen feladat-ellátási előszerződés a hatályba lépésének napjától 2022. április 30. napjáig
hatályos, de a feladat-ellátási előszerződés megszűnik, amennyiben a Szerződő Felek a
feladat-ellátási szerződést megkötik.

15. A jelen feladat-ellátási előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá az
Öotv., valamint a Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen feladat-ellátási előszerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai napon négy példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022.

hó

. nap

Budapest, 2022.

hó

Váradiné Naszályi Márta

Dr. Lukács Imre Péter

polgármester

szakorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Kevés olyan összefüggő, harmonikus történelmi együttes maradt ránk, mint a budai Várnegyed.
A második világháború azonban ezt a területet sem kímélte. A Várnegyed házainak háború
utáni helyreállításakor a legnagyobb kihívást a foghíjak jelentették, és az akkori építészeti
megoldások akár máig vita tárgyai, különösen azon a szemüvegen át nézve, hogy melyik
megoldás bizonyul a leginkább időtállónak?
Az építészeti érték felismerése és megértése nem magától értetődő, a szakma kötelessége
(lenne) azt kommunikálni. Hiszen éppen a Budai Vár esetében egyértelműen dokumentálható
az az évtizedeken át tartó töretlen szellemi törekvés, amellyel az építészek koruk legmagasabb
színvonalán viszonyultak a történeti örökséghez, és alkottak környezetükbe illő házakat anélkül,
hogy olcsó utánzatokkal kerülték volna meg a feladatot. Ez a feladat ugyanis elsősorban
szellemi természetű. Minden történeti kor a maga stílusában, felfogásában és építési
technológiai színvonalán hagyta keze nyomát a történeti városrészeken, így történt ez a
háborús sebek kipótlásánál a Budai Várban is. Kiváló épületek születtek a 20. század második
felében is, a sort elsőként a Farkasdy Zoltán tervezte Úri utca 32. és Tóth Árpád sétány 24.

(1959) épületei kezdték, utolsó megvalósult eleme pedig a Jánossy György és Laczkovics László
tervezte épület a Szentháromság tér 7. szám alatt, a volt diplomata lakóház, később Burg Hotel
(1981).

A Szentháromság tér sarka a háború előtt és után (forrás: Fortepan)
Jánossy György (1923-1998) és Laczkovics László (1941-2012) építészek Szentháromság téren
álló egykori

lakóépülete a pártállammal bátran szembeszálló egyetemes műveltségre

alapozott történeti látásmód, építészi, emberi magatartás és kiállás egyik legfontosabb hazai
emlékműve.
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polgárváros egykor ezen a helyen álló középkori gótikus és újkori klasszicizáló lakóházainak
léptékét és szellemiségét anélkül, hogy a múltban itt állt házak akár egyetlen részletét is szolgai
módon másolnák. Építészeti minőségében a történeti épületekhez illeszkedik, kora történeti
szemléletének magas színvonalú kifejeződése. Bármilyen tervezett új rendeltetésre terei
harmonikusan átalakíthatóak lennének.

Az épület mai látképe
A hetvenes és nyolcvanas évek fordulójának egyik legjobbjaként emlegetett épület 2021.
januárjában a Pallas Athéné Domus Meríti Alapítványnak (PADME) tulajdonába vándorolt,
majd egy hónappal később a saját tulajdonukban lévő Optimum-Omega Ingatlanbefektetési
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konferenciaközpontként kívánják hasznosítani, elismert - de meg nem nevezett - építészek
bevonásával a Várnegyed történelmi arculatához illeszkedő stílusban újjáépíteni. Ez esetben az
„újjáépítés" a meglévő épület elbontását, és helyette egy új ház felépítését jelenti.
Mikor ezen történéseknek híre ment, több építészeti és műemlékvédelmi szervezet emelte fel
szavát a bontás ellen: a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművész Szövetség, az
ICOMOS magyar vezetősége, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetősége az
épület értékeire hivatkozva tiltakozott a bontás ellen, de a két építész tervező szerzői jogának
örökösei, Jánossy Péter és Laczkovics János építészek sem maradtak tétlenek, mindent
megtettek, ami emberileg lehetséges. A Fővárosi Önkormányzat időközben - több más
épülettel együttesen - megkezdte az épület helyi védetté nyilvánítását, elkészíttette az ehhez
szükséges alátámasztó anyagokat, a védési javaslat februárban kerül a közgyűlés elé.
Mindezen tiltakozások, kezdeményezések úgy tűnik eredménytelenek, mivel 2021. december
30-án Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a bontási
engedélyt megadta (a barokk kori pince megtartásával). A helyére épülő új ház tervei egyenlőre
ismeretlenek.
És hogy miért baj ez? Egyrészt a globális folyamatok felől nézve semmi nem indokolja, hogy
használható, felújítható, esetleg értékéhez méltó kortárs beavatkozással a mai elvárásoknak
jobban megfelelővé tehető ház építési törmelékként végezze.
Másrészt új terv hiányában nem vethető össze a bontani kívánt és a leendő új épület építészeti
minősége, vagyis megválaszolatlan marad az a kérdés, hogy milyen cél érdekében kell a
közelmúlt építészetének egyik legérzékenyebb és legjobban sikerült darabját mindössze 40
évvel a megépítése után elbontani.
Ez a viselkedés szakmailag elfogadhatatlan és etikailag tarthatatlan, miközben a bontás és új
építés folyamata rengeteg környezeti kárt is okoz, nem utolsó sorban pedig indokolatlanul
pazarolja a közpénzt.
Itt vissza is kanyarodhatunk az előterjesztés elején feltett kérdéshez, vagyis, hogy melyik
foghíjbeépítési megoldás bizonyul a leginkább időtállónak? A válasz most már egyszerű: az,
amelyiket nem bontanak el!
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fejezze ki tiltakozását az
értelmetlen rombolás ellen.
Pár napja az epiteszforum.hu weboldalra felkerültek képek a leendő - de még nem
engedélyezett - házról és egy interjú Reisz Ádám építésztervezővel. Remélhető, hogy a
bemutatott épület, amely a háború előtti megjelenés szolgai másolása, nem valósul meg, hiszen
az építészettörténet egyik korszaka sem volt annyira igénytelen és fantáziátlan, hogy
kulisszaként elbújjon más korszakok mögé. Aktuális ide idéznünk a giccs fogalmi
meghatározását: „A giccs egyszerű érzelmi, gondolati sablonokat, kliséket közvetítő termék, ...
az elvárásoknak való megfelelés eszközeivel hat. Jellemző rá az eredetiség és különösség
hiánya." (wikipedia)
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.
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (1.13.) önkormányzati határozata tiltakozó nyilatkozat kiadásáról a Szentháromság
tér 7. számú épület bontása ügyében
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kénytelen ebben a nyilatkozati formában
kifejezni tiltakozását a Szentháromság tér 7. számú épület bontása miatt, mivel a bontásról
szóló döntésnek nem volt és nem is lehetett részese. Megengedhetetlennek tartja, hogy a
közelmúlt építészeti értékeiről szakmai konszenzus nélkül, a beavatkozás végeredményének
ismerete hiányában határoznak. Elvárja, hogy a bontás kivitelezését ne kezdjék el a társadalom,
az építészek és a műemlékvédők egyetértése nélkül, különösen ne egyidőben a volt
Pénzügyminisztérium építkezésével, ahol már most is hatalmas méretű közterületi elkerítéssel
dolgoznak, további lezárások és lekerítések teljesen ellehetetlenítenék a Vár leglátogatottabb
területének gyalogos és gépkocsi közlekedését.
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