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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)
bekezdése szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság
működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A

hivatkozott

jogszabályi

rendelkezés

alapján

Veres

Péter

tűzoltó

ezredes,

a

Fővárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője elkészítette
és megküldte a 2021. évre szóló beszámolóját.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásának nincs költségvetési
vonzata.

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
....../2022. (........ ) önkormányzati határozata
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Budapest, 2022._________

3. Az előterjesztés melléklete

1. melléklet: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
beszámolója a 2021. évi tűzvédelmi tevékenységről
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BEVEZETÉS
2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVHI. törvény (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi törvény), amely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés
egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a
tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési
területén működd települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról".
I. 2021.,ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
A 2021. év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltó-parancsnokságunk tekintetében:
• a vonatkozó előírásoknak megfelelő, minőségi munkavégzés minden szakterületen,
• a hivatástudat, a csapatszellem erősítése,
• közreműködés a Helyi Védelmi Bizottságok (HVB) munkájában,
• sajtókapcsolataink fejlesztése,
• a 2021. évi szervezeti teljesítménycélok teljesítése,
• a belső ellenőrzések színvonalának növelése, azok tapasztalatai alapján
hiányosságok hatékony kiküszöbölése,
• a laktanyáink állagmegóvása, felújításuk folytatása,
• készenléti állomány széleskörű oktatása.

a

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) Észak-budai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti
elemeként elsődlegesen az I. kerület tűzoltási és műszaki mentési feladatait látjuk el, azonban
speciális képzettségünk és felszereléseink miatt egész Budapest területén végzünk műszaki
mentési tevékenységet.
A COVID-19 járvány nagyban befolyásolta a kerületi tűzoltók mindennapjait is. A reggeli
váltásokat szeparálva hajtottuk végre, hogy a beavatkozó állomány minél kisebb mértékben
érintkezzen egymással. Ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét. Minden nap az egész
laktanya területén fertőtlenítést végeztünk és a fertőzés elkerülése érdekében
fertőtlenítőszereket, védőeszközöket (védőruhákat,
arcmaszkokat, gumikesztyűket)
helyeztünk el a gépjárműfecskendőn, az esetleges COVTD-os beavatkozások miatt. A
laktanyát a civil személyek előtt lezártuk. Ezekkel az intézkedésekkel is csökkentettük az
állomány fertőződésének lehetőségét.
2021. július 16-tól a Budavári Katasztrófavédelmi őrsön őrsparancsnok váltás történt. Az új
őrsparancsnok Ribai László Ádám tű. százados.
Kámfcmények
A vizsgált időszakban a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs készenléti szolgálatot ellátó
állományát 813 alkalommal riasztották káreseményekhez, az I. kerületbe 212 alkalommal
kaptunk riasztást. A 813 eseményből 389 műszaki mentés, és 424 tüzeset volt,
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□ Beavatkozást
igénylő
esemény
□ Téves jelzés

□ Kiérkezés előtt
felszámolt
□ Utólagos
tűzeset

2021.01.01-2021.12.31.

■ Szándékosan
megtévesztő
jelzés________

A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs beavatkozásainak megoszlása a vizsgált időszakban
Káresemények részletesen:
Beavatkozást igénylő esemény: 356
Kiérkezés előtt felszámolt esemény: 48
Szándékosan megtévesztő jelzés: 1
Téves jelzés: 406
Utólagos tűzjelzés: 1
Az elmúlt évek folyamán a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs teljes személyi állománya
azonosult a feladatrendszer módosulással és az újonnan érkező feladatokkal. A mentő
tűzvédelem feladatain már túlmutatnak azok a beavatkozások, amikor a tűzoltáson, műszaki
mentésen kívül a lakosság esetleges védelméről, elhelyezéséről is gondoskodni kell. A
beavatkozások alatt folyamatosan vizsgálni kell a hatósági szabályok betartásának meglétét is.
Fontos szerepet töltenek be a beavatkozók, akik az integrált hatósági osztály „szemeiként”
felfedezik az esetleges szabálytalanságokat.
Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM OKF főigazgatói, valamint az FKI igazgatói
intézkedésekben foglaltaknak megfelelően végzünk. Munkánk ellátásában minden esetben
törekszünk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtásra. Ennek fontos eleme a
folyamatos képzések tartása, melyek a híradós feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a
gépjárművezetői és szerparancsnoki, a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a
hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és nélkülözhetetlenek.
A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai
alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok
eredményeként jól ismeri, azokat a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen
alkalmazza.
Gyakorlatok
Éves kiképzési terv keretében összesen 36 helyismereti, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot
terveztünk a beavatkozó állomány részére, amelyek megtartásra is kerültek.
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Az éves gyakorlatok tervezésénél minden esetben előzetesen egyeztettünk a létesítmények
vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal. Megvizsgáltuk a várható, és felmerülő
veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével egy esetleges riasztásnál gyorsabb és
pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredménye az a már kialakult, és jól
működő kapcsolat, mely a Budavári Katasztrófavédelmi Örs és a létesítmények között az évek
során kialakult.
Tűzmegelőzés:
A tűzmegelőzési feladatokat az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya végzi. A tavalyi évben a 2020-ashoz képest a hatósági
és a szakhatósági eljárások száma is növekedett.

Az I. kerületben veszélyes üzem nem található. A közúti veszélyes áru szállítás a kerület
vonatkozásában nem jellemző.
Polgári védglem

A jogszabályban foglaltak szerint 2021. évben is pontosításra került a kerület
kockázatbecslése, a kerület katasztrófavédelmi osztályba sorolása az előző évihez képest nem
változott. Az I. kerület H-es osztályba tartozik. A Veszélyelhárítási Terv és annak mellékletei
pontosításra kerültek.
A vizsgált időszakban az alábbi polgári védelmi feladatok kerültek végrehajtásra:
-

A közbiztonsági referenssel közreműködve a kerület kockázatelemzésének
végrehajtása,
A kerületi Veszélyelhárítási Terv pontosításában való közreműködés,
Közreműködés az Észak-budai védművek bejárásában/ellenőrzésében közösen az
FCSM Zrt. szakembereivel,
Befogadóhelyek ellenőrzése,
Légkondicionált helyiségek pontosítása,
Adatgyűjtés idősotthonokról, gondozási központokról,
Kockázati helyszínek bejárása, ellenőrzése,
Kerületi lakossági riasztóeszközök (szirénák) ellenőrzése,
Toborzással kapcsolatos előadások megtartása,
Az év során megtartott tőrzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon történő
részvétel,
A rendkívüli téli időjárás kapcsán a hajléktalanok ellátásával/kezelésével kapcsolatos
egyeztető értekezleten való részvéte],
Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása (adminisztráció, gyerekekkel
való foglalkozás),
Kéményseprő-ipari hatósági ügyek ellátása (életveszélyes és CO ügyek,
adminisztráció és ellenőrzés).

Munkavédelem
A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások a Budavári
Katasztrófavédelmi Őrsön érvényesülnek. A munkavédelmi oktatások 2021-ben is
megtörténtek az előírt módon. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése
folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik.
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A rajparancsnokok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, szerszámok, gépek
működőképességét, kafbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak
megfelelően megtörténtek.
Önkormányzati támogatások
A 2021-es évben a korábbi évekhez hasonlóan a Budavári Katasztrófavédelmi őrs
állományából egy fö a Budavári Szent Flórián Díj elismerésben részesülhetett, valamint 21 fo
jutalmazására került sor Budapest Főváros I. kerület Budavár Önkormányzata és a Budapest 1.
kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány jóvoltából.
Kojnmunikáéfó
A kommunikációs tevékenységünk jónak mondható. Több alkalommal tájékoztattuk a helyi
lakosokat mind a helyi sajtó, mind az Önkormányzat közösségi felületem a felmerülő
veszélyekről, és a hírekről.
Laktanyánkat az „újranyitást” követően kb. 70 óvodás, és közel 50 iskolás látogatta meg.
Kiemelten fontosnak tartjuk, ezeket a látogatásokat, hiszen ilyenkor reményeink szerint nem
csak felejthetetlen élménnyel távoznak a gyerekek a laktanyából, hanem hasznos ismeretekkel
is.
Társszervekkel való együttműködés
A társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek
felszámolása során. Kiemelkedően jó a kapcsolat Budapest Főváros I. Kerület Budavár
Önkormányzatával és a kerületi Kormányhivatallal, amely a gyors és hatékony feladat
végrehajtásban segíti a munkánkat.
Ellenőrzési, felügyeleti tevékenység
Az őrsparancsnok havonta ellenőrzi a készenléti állomány szolgálatellátását, valamint
alkalomszerűen a továbbképzési és szerelési foglalkozásokat. A katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat (KMSZ), valamint az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági
felügyelője rendszeresen ellenőrzi a szolgálati csoportokat. Ezeken felül az elmúlt évben az
FKI Ellenőrzési Szolgálata is ellenőrzéseket tartott laktanyánkban. Alapvető szakmai hiba az
ellenőrzések során nem merült fel. A kisebb felmerülő hibák kijavítására intézkedtünk.
ElismermK
A 2021-es évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója több esetben
jutalomban és dicséretben részesítette a Budavári Katasztrófavédelmi őrs több beosztottját is.

A vizsgált időszakban a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs munkáját megfelelőnek értékelem.
A célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. A féléves számonkérések alapján az állomány jól
végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek
felszámolása során. A társszervekkel, és az egyéb munkánkat segítő szervezetekkel, valamint
az állampolgárokkal kiemelten jó a kapcsolatunk.
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HI. A 2022. ÉV FELADATAI
A 2022. évi feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptevékenységünk, a
tűzoltás, műszaki mentés végzése, valamint a lakosságvédelem, az életet és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges
szervezési és felkészítő munka, a mindezt megalapozó tervezés és háttér biztosítás, a vonulási
készség folyamatos fenntartása valamint a fiatal állomány szakismeret és mtinszerzésének
előmozdítása. Fenn kell tartani az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszerét,
erősíteni a szolgálatellátás általános fegyelmét és a parancsnoki-vezetői állomány ellenőrző
számon kérő tevékenységének következetességét.
A 2022. évben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az oktatásra és a szerelési foglalkozások
színesebbé tételére. Az állománnyal tudatosítanunk kell, hogy az ismeretek minél magasabb
szintű elsajátítása a beavatkozások sikerességét és a beavatkozók biztonságát szolgálja.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Ribai László tű. százados
őrsparancsnok

Cim: 1035 Budapest, Vihar utca 3.
Telefon: +36(1) 459-2425 Fax: +36(1) 459-2363
E-mail: fld.eszakbuda@Jcatved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 415591158

ZÁRADÉK
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdés 2. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a tulajdonában álló
közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.
A Budapest l kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának szabályait
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (X. 7.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Köztér, rendelet) szabályozza.
A Köztér, rendelet módosítása több ponton szükségessé vált a gyakorlati alkalmazás során felmerülő
problémák és az értelmezési nehézségek miatt.
A pavilon fogalmának pontosításét a településkép védelméről szóló 18/2017 (IX. 29.) önkormányzati
rendelettel való összhang megteremtése indokolja.

A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata alól kivételi kör szűkítését az tette
szükségessé, hogy a Szent György tér a Magyar Állam tulajdonában áll, a területet a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat ingyenesen használhatja, így a Szent György tér nem tartozik a rendelet
hatálya alá, azt törölni szükséges.
Az óvadék minimumának meghatározása bevételi oldal racionalizálását szolgálja.
Újabb közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem esetén az egybeszámítás pontosítására azért
került sor, hogy az a hatásköri szabályokat ne, csupán a díjszámítást érintse, ezzel segítve az észszerű,
hatékony és gyors ügyintézést, döntéshozatalt.
A közterület-használati díj mértékét a közterület-használat négyzetméterben megállapított területe
vagy darabszáma, és a rendelet 3. mellékletben meghatározott napi díjtétel szerint kell számítani, az
így számított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) értelmében a közterület-használati tevékenység
áfakötelezettséget nem keletkeztet. Az Áfa tv. 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység
és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak
felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy,
szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. Az Áfa tv. 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi
tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a
rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési
és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és
egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység. Erre tekintettel az általános
forgalmi adóra való hivatkozás nem indokolt, így törlésre került a rendeletből.
Az utcabútorokra vonatkozó díjtétel konkretizálásával az ügyfelek pontosan meg tudják határozni
kérelmük benyújtása előtt a közterület használati díjat, ezzel kiszámíthatóbbá tesszük az engedélyezési
eljárást.
A mikromobilitási eszközök elterjedésével párhuzamosan szükséges az alapfogalmak bevezetése a
helyi szabályozásba is. Magasabb szintű jogszabályok hiányában szükség van arra, hogy a Főváros
területén egységes alapelvek mentén, lehetőleg azonos módon kerüljenek szabályozásra a
mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos alapvetések. Jelen rendeletmódosítás mikromobilitási érintő
része ennek a jogharmonizációnak első lépése, igazodva ahhoz az Együttműködési megállapodáshoz,
melyet Budapest Főváros Önkormányzata az érintett 11 kerületi önkormányzattal köt meg, a
megállapodás aláírása folyamatban van.
Az Együttműködési megállapodás hatálybalépésével sor fog kerülni a mikromobilitási szolgáltatásra
vonatkozó részletszabályok Köztér, rendeletbe történő beemelésére, tekintve, hogy a
mikromobilitással kapcsolatos kérdések jó része a közterület- használattal függ össze.
A Köztér, rendelet módosításának költségvetési kihatásai az alábbiak:
Az utcabútorok díjtétel bevezetésével a korábbi az „Egyéb a fent meghatározott kategóriától eltérő
használat 100 m2" díj helyett (védendő területen: 50 Ft/m2/ nap, kiemelt jelentőségű területen: 30
Ft/m2/ nap és egyéb területen: 20 Ft/m2/ nap) a bevétel emelkedése várható a 2000 Ft/db/hó díj
megállapításával.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
megtárgyalására és annak elfogadására!

a

mellékletben

foglalt

rendeletmódosítási

javaslat

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...72022. (.... ) önkormányzati rendeletet az előterjesztés
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

3. Mellékletek1 2 3

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: a rendelet indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1 melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1.§
(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. pavilon: sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital
árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló
tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett,
önálló építmény, létesítmény. E rendelet alkalmazása során pavilon alatt a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.
(IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kioszk értendő,"
(2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő 8-12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. mikromobilitási eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, illetve ennek
segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű és 25 km/h vagy azt
meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező,
kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz, így különösen az önkiegyensúlyozó
eszköz (hoverboard, monocyde),
9. mikromobilitási pont: a közterületnek mikromobilitási eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt
és ebből a célból üzemeltetett része, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszer
gyűjtőállomásainak területét,
10. mikromobilitási szolgáltató: kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök üzemeltetője, aki üzletszerű
gazdasági tevékenység keretében mikromobilitási eszköz bárki számára elérhető, jellemzően rövid távú
bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez, ide nem értve a közösségi kerékpáros
rendszer üzemeltetőjét,
11. kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz: mikromobilitási szolgáltató által üzletszerű gazdasági
tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett mikromobilitási eszköz, ide nem
értve a közösségi kerékpáros rendszerben bérelhető kerékpárt,
12. közösségi kerékpáros rendszer: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22.
§ (4a) bekezdése alapján a fővárosi helyi személyszállítási szolgáltatásokba integrált közösségi
kerékpáros rendszer”

2. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat, a fenntartásában lévő költségvetési szerv vagy az Önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaság az általa szervezett rendezvényhez, illetve a saját vagy az Önkormányzat
beruházásához, felújításához kapcsolódóan a közterületet rendeltetésétől eltérő célra szabadon
használhatja."
3. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közterület a rendeltetésétől eltérő célra a 6. §-ban meghatározott cél fennállása esetén sem
használható, ha)
,,b) a rendeltetéstől eltérő használat miatt a járda legalább másfél méter szélességben nem áll a
gyalogos közlekedés rendelkezésére, vagy ami járdaszakaszt úgy érinti, hogy a közterület-használat az
úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, kivéve ha a közút kezelője a közterület használatát a
forgalomtechnikai kezelői jóváhagyással ellátott terv alapján jóváhagyta.”
4. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 9. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közterület a rendeltetésétől eltérő célból - 9/A. §-ban foglalt kivétellel - nem használható:)
„14. utcazenélésre a Dísz téren, a Tárnok utcában, a Szentháromság téren, a Halászbástya teljes
területén, a Schulek lépcsőn, a Jezsuita lépcsőn, a Batthyány-téren, továbbá közintézmény,
vallásgyakorlásra rendelt hely ötven méteres körzetén belül,"
5. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kilencven napot meg nem haladó közterület-használatra irányuló kérelmet - a vendéglátó terasz
létesítésére, valamint a 34. § (6) bekezdésben meghatározott esetre vonatkozó kérelem kivételével - a
kérelem benyújtására jogosultnak használat megkezdése előtt legalább tíz nappal kell benyújtani."

6.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal megegyező adattartalommal kell
benyújtani."
7. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvadék mértéke a közterület-használati díj tizenöt napi összege, vagy ha a közterület-használat
időtartama az egy évet meghaladja, hatvan napi összege, de mindkét esetben minimum tízezer forint. "

8. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a közterület használója az általa korábban használt közterületre vonatkozóan újabb
közterület-használati hozzájárulást kér, és a használat megszűnése, valamint az új hozzájárulás kezdő
időpontja között harminc nap nem telt el, a közterület-használat tényleges időtartamát a díjszámítás
szempontjából egybe kell számítani.”
9. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A közterület-használata ingyenes:)
,,e) a közösségi közlekedési járművek megállójában utasváró pavilon, utasforgalom céljait, az utasok
ellátását vagy az utasok tájékoztatását szolgáló berendezés létesítése, a megállóhelyen fülke és
várakozóhelyiség elhelyezése és fenntartása, valamint a közösségi kerékpáros rendszer állomásának
üzemeltetése,"
(esetén.)

10.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati díj mértékéta közterület-használat négyzetméterben megállapított területe
vagy darabszáma, és a 3. mellékletben meghatározott napi, havi díjtétel szerint kell számítani."

11.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közterület-használati díj havi díjának számítása szempontjából minden megkezdett hónap egész
hónapnak számít."

12.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 47/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a ....12022. (....... ) módosító rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatályba
lépését követően benyújtott közterület-használati kérelmekre kell alkalmazni."

13. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §

Ez a rendelet 2022. július 1 -jén lép hatályba.
Budapest, 2022.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1. melléklet

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
szóló 18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a
következő 7. sorral egészül ki:
7.

Utcabútorok
(virágdézsák,
hordók,
zászlótartók)

2 000 Ft/db/hónap

2 000
Ft/db/hónap

2 000
Ft/db/hónap

2. melléklet
Általános indokolás

A mikromobilitási eszközök elterjedésével szükségessé vált a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatéról szóló 18/2020. (X.7.) önkormányzati
rendelet módosítása.
A Köztér, rendelet módosítása több ponton szükségessé vált a gyakorlati alkalmazás során felmerülő
problémák és az értelmezési nehézségek miatt, valamint fogalmi pontosítást indokol a településkép
védelméről szóló 18/2017 (IX. 29.) önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése.

Az óvadék minimumának meghatározása bevételi oldal racionalizálásét szolgálja.
Újabb közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem esetén az egybeszámítás pontosítására azért
került sor, hogy az a hatásköri szabályokat ne, csupán a díjszámítást érintse, ezzel segítve az észszerű,
hatékony és gyors ügyintézést, döntéshozatalt.
A közterület-használati díj mértékét a közterület-használat négyzetméterben megállapított területe
vagy darabszáma, és a rendelet 3. mellékletben meghatározott napi díjtétel szerint kell számítani, az
így számított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) értelmében a közterület-használati tevékenység
áfakötelezettséget nem keletkeztet. Az Áfa tv. 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység
és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak
felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy,
szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. Az Áfa tv. 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi
tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a
rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési
és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és
egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység. Erre tekintettel az általános
forgalmi adóra való hivatkozás nem indokolt, így törlésre került a rendeletből.

A mikromobilitási eszközök elterjedésével párhuzamosan szükséges az alapfogalmak bevezetése a
helyi szabályozásba is. Magasabb szintű jogszabályok hiányában szükség van arra, hogy a Főváros
területén egységes alapelvek mentén, lehetőleg azonos módon kerüljenek szabályozásra a
mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos alapvetések. Jelen rendeletmódosítás mikromobilitást érintő
része ennek a jogharmonizációnak első lépése, igazodva a fővárosi szabályozáshoz, valamint ahhoz az
Együttműködési megállapodáshoz, melyet Budapest Főváros Önkormányzata az érintett 11 kerületi
önkormányzattal köt meg, a megállapodás aláírása folyamatban van.
Az Együttműködési megállapodás hatálybalépésével sor fog kerülni a mikromobilitási szolgáltatásra
vonatkozó részletszabályok Köztér, rendeletbe történő beemelésére, tekintve, hogy a
mikromobilitással kapcsolatos kérdések jórésze a közterület- használattal függ össze.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

1 §-hoz: Pavilon fogalmának pontosítása, valamint a Rendelet Értelmező rendelkezéseinek kibővítése
a mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos fogalmak magyarázatával.
2. §-hoz: Az Önkormányzat, a fenntartásában lévő költségvetési szerv és az Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaság közterület használatának pontosítása.
3. §-hoz: A rendelkezés pontosítást tartalmaz.
4. §-hoz: A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata alól kivételi kört szabályozza. A
módosítás során a Szent György tér törlésre került, tekintettel arra, hogy az a Magyar Állam
tulajdonában áll, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ingyenesen használhatja, így a Szent
György tér nem tartozik a rendelet hatálya alá.
5. §-hoz: A rendelkezés a kilencven napot meg nem haladó közterület-használatra irányuló kérelem
benyújtását szabályozza.
6. §-hoz: A rendelkezés kérelem tartalmi elemére vonatkozó pontosítást tartalmaz.
7. §-hoz: Az óvadék mértékének minimumát határozza meg.
8. §-hoz: Újabb közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem esetén az egybeszámítás pontosítása,
racionalizálása.
9. §-hoz: A díjmentességek köre pontosításra került.
10. §-hoz: A közterület-használati díj mértékét a közterület-használat négyzetméterben megállapított
területe vagy darabszáma, és a 3. mellékletben meghatározott napi díjtétel szerint kell számítani, az így
számított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) értelmében a közterület-használati tevékenység
áfakötelezettséget nem keletkeztet. Az Áfa tv. 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység
és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak
felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy,
szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. Az Áfa tv. 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi
tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a
rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési
és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és
egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység. Erre tekintettel az általános
forgalmi adóra való hivatkozás nem indokolt.
11. §-hoz: A havidíjas közterület-használati díj megállapításának szabályait határozza meg.
12. §-hoz: A rendelet időbeli alkalmazását szabályozza.

13. §-hoz: Az utcabútorokra vonatkozó díjtétel beemelését rögzíti a rendelet 3. mellékletébe.
14, §-hoz: A rendelet hatálybalépését szabályozza.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (Ili. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet
Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosítás mikromobilitási
eszközökre vonatkozó szabályozását azok kerületi közlekedésben betöltött szerepe indokolja,
egységes szabályozás szükséges a Főváros egész területére. Az utcabútorok díjtétel bevezetésével a
korábbi az „Egyéb a fent meghatározott kategóriától eltérő használat 100 m2" díj helyett (védendő
területen: 50 Ft/m2/ nap, kiemelt jelentőségű területen: 30 Ft/m2/ nap és egyéb területen: 20 Ft/m2/
nap) a bevétel emelkedése várható a 2000 Ft/db/hó díj megállapításával.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A mikromobilitási eszközök előtérbe kerülése
hozzájárul a levegőminőségjavításához. Egyebekben a rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és
egészségi következménye nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Jelentősebb adminisztratív hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: . Magasabb
szintű jogszabályok hiányában szükség van arra, hogy a Főváros területén egységes alapelvek mentén,
lehetőleg azonos módon kerüljenek szabályozásra a mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos
alapvetések. Jelen rendeletmódosítás mikromobilitást érintő része ennek a jogharmonizációnak első
lépése, igazodva a fővárosi szabályozáshoz, valamint ahhoz az Együttműködési megállapodáshoz,
melyet Budapest Főváros Önkormányzata az érintett 11 kerületi önkormányzattal köt meg, mely
megállapodás aláírása folyamatban van.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Tisztelt Képviselő-testület!

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

önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában
települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében támogatás nyújtható különösen

-

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

-

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,

-

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

-

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. 133. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályait. Az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II 27.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban:

Rendelet) tartalmazza többek között az önkormányzat közigazgatási területén

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő családok,
személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat, támogatásokat,

A koronavírus okozta vilgjárvány következtében a Kormány többször veszélyhelyzetet hirdetett. A
koronavírusjárvány és az azzal összefüggésben kialakult gazdasági válsághelyzet családok megélhetését
sodorta hirtelen veszélybe, jelentősen megnövekedett a támogatásra rászoruló családok, személyek
száma. A járványügyi helyzet következtében a nagyobb mértékű és hatékonyabb segítségnyújtás
érdekében az elmúlt két évben több alkalommal is módosításra került a Rendelet. A módosítás többek
között érintette az élelmiszertámogatás mértékét, amely havi 10 000 Ft összegről 15 000 Ft összegre
emelkedett. A lakásfenntartási támogatást már havi

rendszeres

pénzellátásként nyújtja

az

önkormányzatunk, amelynek következtében kétszeresére nőtt az elérhető támogatás összege a
módosítást megelőző időszakhoz képest. A képviselő-testület döntött a gyermekenként adható
34 200 Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 42 750 Ft összegre történő emeléséről. Új
támogatásként bevezetésre került a lakásbérleti támogatás és az akadálymentesítési támogatás. A
veszélyhelyzet időtartama alatt több alkalommal változtatásra kerültek az eseti települési támogatással
kapcsolatos rendelkezések, jelentős mértékben megemelkedett a megállapítható támogatás összege.

A koronavírus okozta járvány szerinti veszélyhelyzet megszüntetésre került, így szükséges felülvizsgálni
az eseti települési támogatással kapcsolatos rendelkezéseket. Javaslom, hogy egy évben 3 alkalommal
legyen igénybevehető és egy kérelem alapján maximum 50 000 Ft pénzbeli támogatás legyen
megállapítható. Az eseti települési támogatással egyidejűleg ismételten jogosult lehet a kérelmező
élelemiszertámogatásra, megállapíthatóvá válik az eseti települési támogatás annak a kérelmezőnek,
aki - nem egyedülálló esetén családjának tagja - élelmiszertámogatásban részesül. Ennek megfelelően
az élelmiszertámogatés esetében is szükségessé válik a módosítás, mivel a hatályos rendelet kimondja,
hogy nem állapítható meg az élelmiszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki - nem egyedülélő esetén
háztartásának tagja - eseti települési támogatásban részesül.

A fentiekben leírtakon kívül javaslom az adósságcsökkentés! támogatásra vonatkozó szabályok pozitív
irányú változtatását. A munkabér, a nyugellátás stb. még, ha minimális mértékben is. de folyamatosan
növekednek, így egyre kevesebben tudnak megfelelni a jogosultsági feltételeknek. Számos ügyfél
egyedül él nagyobb alapterületű lakásban, amelyet egyedül már nem képesek fenntartani, adósságot
halmoznak fel, ezért szükségesnek tartom a jövedelemhatárok és az elismert lakásnagyság esetében a
módosítást. A lakásbérleti támogatás jogosultsági feltételeit is indokoltnak tartom változtatni, hiszen a
közalkalmazotti, köztisztviselői illetmények nem túl magasak, de ahhoz elegendőek, hogy a jelenleg
hatályos rendelet szerint ne válhassanak jogosulttá erre a támogatásra. Javaslom egyedülélő személy
esetén 200 %-kal, nem egyedülélő esetén 150 %-kal megemelni a jövedelemhatárokat.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében javaslom a korhatár megemelését, mivel jelenleg
csak a 18. életvévét be nem töltött gyermeket nevelő kérelemző lehet jogosult erre a támogatásra.
Nagyon sok gyermek van, aki 18. életévének betöltését követően fejezi be nappali tagozaton a
középiskolai tanulmányait. Ennek megfelelően a 18 év feletti még tanulmányokat folytató gyermeket
nevelő családok részére is tud az önkormányzatunk segítséget, támogatást nyújtani.

A Rendeletben foglaltak alapján temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet a temetés napját
követő 60 napon belül lehet benyújtani. Ez a benyújtási határidő bizonyos esetekben nem lehet
elegendő, így a jelenlegi 60 nap helyett javaslom a 90 napos benyújtási határidő elfogadását.

Az elmúlt évben módosultak az iskolakezdési támogatás és korábban szociális tanulmányi ösztöndíj, a
módosítást követően a jó tanulók szociális támogatása szabályai. Az iskolakezdési támogatás
megállapítása iránti kérelem a következő tanítási év szeptember 30. napjáig, a jó tanulók szociális
támogatása iránti kérelem a következő tanítási év szeptember 15. napjáig nyújtható be. Célszerű a két

támogatás esetében egységes benyújtási határidőt megállapítani, ezért javaslom a jó tanulók szociális
támogatása esetében a benyújtási határidő módosítását szeptember 30-ra.

Az önkormányzatunk szeretne minél szélesebb körben szabadidős programokat biztosítani az idősek
számára, így többek között szeretné megteremteni az idős lakosság sportolási lehetőségeit. A cél
megvalósítása érdekében a képviselő-testület úgy döntött, hogy első lépésként az I. kerületi 65.
életévüket betöltött nyugdíjasok részére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban:
BGYH) kezelésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybe vételét teszi
lehetővé. Ennek érdekében az önkormányzat együttműködési keretszerződést kötött a BGYH-val,
amelynek eredményeképpen 2022. június 01. napjától az I. kerületi 65. életévüket betöltött nyugdíjasok
szerdánként kedvezményesen vehetik igénybe a Szt. Lukács Gyógyfürdőt és Uszodát. Ezt a lehetőséget
szeretném tovább bővíteni.

A BGYH ajánlatot tett az I. kerületben lévő Rudas Gyógyfürdő és Uszoda vonatkozásában is. Az ajánlat
a

Rudas Gyógyfürdő uszoda-wellness részlegének 15 alkalmas

árkedvezménnyel

történő

igénybevételét tartalmazza.

A

Rudas

bérletének, további 20%-os
Gyógyfürdő

uszoda-wellness

részlegébe szóló 15 alkalmas, kedvezményes bérletre vonatkozik a kedvezmény. A bérlet minden
hétköznap használható a vásárlásától számított 365 napig, hétvégén és ünnepnapokon nem. A bérlet
ára bruttó 51 300 Ft, ebből 20% kedvezményt biztosít a BGYH, így a vendégeknek és az
önkormányzatnak összesen bruttó 41 000 Ft összegbe kerülne a kedvezményes bérlet. Ebből az
összegből 16 000 Ft összeg a jogosultat terhelné, az önkormányzat pedig 25 000 Ft összeget térítene
meg a BGYH-nak. A nagyobb mértékű támogatási összeg következtében javaslom a Rendeletben
jogosultsági feltételek megállapítását.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a fenntartó a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj)
állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint
az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti
megállapodásban (a továbbiakban együtt: megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni, A Korm.
rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően
nem rendelkezik, a személyi térítési díjat
a) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél legfeljebb egy havi időtartamra előre,
b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.

Az intézmény és a szociális étkeztetést igénybe vevők között létrejött megállapodások tartalmazzák az
előre fizetésre vonatkozó rendelkezést, de szükségesnek tartom ezt a Rendeletben is megjeleníteni. A
Rendelet 1. és 2. melléklete rendelkezik az intézményi térítési díjakról, amelyek tartalmazzák a 2018.
szeptember 30-ig alkalmazott, hatályos árakat és díjakat, amelyek korrekciója indokolt.

Az Szt. 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell
fizetni. Az Szt. 115. § (1) bekezdésében előírtak szerint az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési
díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként külön kell meghatározni.

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított
utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 147. §-a
alapján a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti
ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség
és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözeié. A bölcsőde
esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a
151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A szolgáltatási
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok
indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A nyersanyagárak, élelmiszerárak folyamatos növekedése, a szinte hónapról-hónapra növekvő és egyre
magasabb mértékű infláció következtében a tárgyidőszaki folyamatok indokolják a szolgáltatási
önköltség és az intézményi térítési díjak korrigálását, módosítását. Az intézmények, a Budavári
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet elkészítették az önköltség

számításokat és annak, valamint az intézményvezető javaslata alapján készült az intézményi térítési
díjakra vonatkozó javaslat.

A fentiekben leírtak alapján szükségessé vált a Rendelet módosítása.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, egyenlőre a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletben szociális
feladatokra biztosított keret fedezetet nyújt.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendeletalkotási javaslat és annak
mellékletét képező, a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

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

Budapest, 2022. június

önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

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

1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.J2Q22. (...) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/201 5 (11.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,2.§

E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi

támogatás,

temetési

támogatás,

köztemetés

költségeinek megfizetése

alóli

mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön és a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet
támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/201 5 (11.27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Havi rendszereséggel nyújtott lakásbérleti támogatásban részesíthető az I. kerületben lévő
lakhatását szolgáló lakás bérlője, aki az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, ingatlanok
hasznosításával foglalkozó nonprofit gazdasági társaság közreműködésével létesítette a lakásbérleti
jogviszonyát, amennyiben a támogatással érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik, és
a) egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 600 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át."

3. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) A kérelmező az (1)

bekezdésben foglaltak teljesülése esetén

is csak akkor jogosult

adósságcsökkentési támogatásra, ha
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) egyszemélyes háztartásban él, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át, vagy
c) gyermekét egyedül neveli, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás esetében a helyben elismert maximális lakásnagyság:
a) egyszemélyes és kétszemélyes háztartás esetén 75 m2,
b) három vagy ennél több személyes háztartás esetén személyenként további 10 m2
azzal, hogy nem haladhatja meg a tényleges lakásnagyságot."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. §

(1) Eseti települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, és
a) egyedülélő, vagy egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, vagy
c) kivételes méltányosságból a 65. életévét betöltött egyedülélő, egyedülálló vagy családban élő, és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
600 %-át.
(2) Eseti települési támogatásra tárgyévenként egy családban csak egy személy jogosult.
(3) Az eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó igazolást, nyilatkozatot.
(4) Az eseti települési támogatás ugyanannak a személynek tárgyévenként
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben három alkalommal,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy alkalommal
állapítható meg.
(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, a tárgyévben összesen adható összege nem haladhatja meg a
150 000 Ft-ot.
(6) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben nem haladhatja
meg az 50 000 Ft-ot."
5. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem
töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező,
amennyiben a családjában, vagya kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat."

6.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet a temetés napját követő 90 napon belül lehet
benyújtani."
7. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az az oltási támogatásra jogosult kérelmező, akinek
a) 2022. január 01. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időszakban került gyermeke részére oltási
támogatás megállapításra, és
b) a gyermek részére az oltóanyagot az önkormányzat nem tudta biztosítani, és
c) a kérelmező megvásárolta az oltóanyagot
egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell az oltóanyag megvásárlásáról szóló az
oltóanyagot és annak vételárát tartalmazó gyógyszertári igazolást.
(8) A (6) bekezdés szerinti esetben az egyszeri pénzbeli támogatás összege a gyógyszertári igazolásban
szereplő oltóanyag vételára, de maximum
a) rotavirus okozta hasmenés elleni védőoltás esetén 11 000 Ft,
b) kullancs elleni védőoltás esetén 7 000 Ft,
c) agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetén 26 500 Ft."

8.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 28. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatás megállapítása iránti kérelem évente a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól
a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be."

9.

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóió 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel és a 36. §-al egészül ki:

„20/E Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása

36. §

(1) Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatására jogosult az a kérelmező, aki a 65. életévét
betöltött nyugdíjas,

megvásárolta a

megállapító határozatban előírt uszoda pénztárában a

kedvezményes bérletet és
a) egyedülálló, vagy egyedülélő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) nem egyedülálló, nem egyedülélő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kell:
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a nyugdíjas igazolvány másolatát.
(3) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának egyszeri összege 25 000 Ft.
(4) Az uszodabérlet támogatás természetbeni juttatásként az uszodabérlet támogatást megállapító
határozatban előírt uszodában a fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybe
vehető szolgáltatások - beltéri uszoda, beltéri gyógymedence, beltéri élménymedencék, szaunavilág,
kültéri panoráma medence - igénybevételére használható fel.
(5) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása ugyanannak a személynek tárgyévente egy
alkalommal állapítható meg.
(6) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatást a jogosult kizárólag a támogatást
megállapító határozatban előírt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal együttműködési
keretszerződést, megállapodást kötött uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított
igazolvány átadásával használhatja fel.
(7) A kiállított igazolványokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:
a) az igazolvány nyilvántartási számát,
b) a jogosult természetes személyazonosító adatait,
c) a támogatást megállapító határozat számát."

10.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„56. §

(1) A szülő által a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra fizetendő személyi térítési díj (a
továbbiakban: gondozási díj) 500,- Ft/fő/nap a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj megfizetése alól mentesül az a díj fizetésére köteles törvényes
képviselő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj
a) 50 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át,
b) 70 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át.
(4) A gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem
minden napján veszi igénybe.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a ténylegesen igénybe vett napok után kell gondozási díjat
fizetni
a) a június 1. és augusztus 31 közötti időszakban,

b) ha a gyermek az adott hónapban a gondozási napok 20%-nál kevesebb időtartamban veszi igénybe
az ellátást."

11

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. §
(1) A személyes díjkedvezmény mértéke az intézményi térítési díj %-ában, ha az ellátásban részesülő
személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem
a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát: 90 %,
b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét: 40 %,
c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét: 10 %.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint személyes díjkedvezményre jogosult igazolja, hogy önmaga ellátására
képtelen, valamint nincs tartásra kötelezett hozzátartozója a térítési díj elengedhető, vagy
díjkedvezményben részesíthető.
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját és a személyi térítési díjat havonta előre kell megfizetni.'

12.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 63. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A személyes díjkedvezmény mértékére az 59. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak."

13.

§

(1) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

14. §

Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 12. § (11) bekezdése.

15.

Ez a rendelet 2022. július 01 -jén lép hatályba.

Budapest, 2022. június

Váradiné Naszály! Márta
Polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1

melléklet a .../........ önkormányzati rendelethez

Étkeztetés
szociális alapszolgáltatás
intézményi térítési díjai

Étkeztetés típusa

Normál és diétás helyben
fogyasztott étel
Normál és diétás kiszállított étel
Hétvégi csomagolt étel

Szolgáltatási
önköltség:

2022.08.31-ig

Bruttó ár
2022. 09. 01-től

(Ft/adag)

(Ft/adag)

(Ft/adag)

1002

600

730

1332
1002

700
600

900
730

Bruttó ár

2.

melléklet a .../........ önkormányzati rendelethez

Szociális alapszolgáltatások és gyermekek napközbeni ellátásának
Intézményi térítési díjai

Szolgáltatási önköltség

ÁFA mentes díj
(2022.08.31-ig)

(2022.09.01-tői)

Házi segítségnyújtás
személyi gondozás

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

Házi segítségnyújtás
szociális segítés

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

személyszállítási szolgáltatás

843 Ft/km

160 Ft/km

300 Ft/km

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek Klubja- nappali
ellátás
Bölcsődei gondozás
intézményi térítési díja
Bölcsőde időszakos
gyermekfelügyelet/játszóház
Bölcsődei ellátás térítési díj
az í 997. évi XXXI. törvény 4.
§ hatálya alá nem tartozó
külföldi állampolgár
esetében

626 Ft/nap/készülék

80 Ft/nap/készülék

150 Ft/nap/készülék

2 644 Ft/férőhely/nap

0 Ft/nap

0 Ft/nap

2 020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

400 Ft/óra

700 Ft/óra

2.020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

Szolgáltatás megnevezése

ÁFA mentes díj

2. melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás

A koronavírus okozta járvány szerinti veszélyhelyzet megszüntetésre került, így szükséges felülvizsgálni
a rendelet egyes rendelkezéseit. Az eseti települési támogatással kapcsolatos jelenlegi szabályozást a
koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében hátrányos helyzetbe került,
szociálisan rászoruló családok megsegítése érdekében a veszélyhelyzet

időtartmára terveztük

alkalmazni, így át kell gondolni e támogatás jogosultsági feltételeit. Az eseti települési támogatással
egyidejűleg ismételten jogosult lehet a kérelmező élelemiszertámogatásra, amely folyamatos
segítséget jelent a támogatásban részesülők számára. Az alacsonyjövedelmmel rendelkező közüzemi
díj tartozást, hátralékot felhalmozó családok számára nyújthat további segítséget önkormányzatunk az
adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó egyes rendelkezések változtatásával. A lakásbérleti
támogatás jogosultsági feltételeinek módosításával a pályakezdő, vagy kevés szolgálati idővel
rendelkező alacsonyabb illetménnyel rendelkezők számára szeretnénk nagyobb segítséget nyújtani
lakhatási problémáik megoldásában. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jogosultsági
feltételként meghatározott korhatár megemelésével, a már felnőttkorú, de még középiskola nappali
tagozatán tanuló fiatal felnőtteknek és cdaládjaiknak szeretnénk lehetőséget biztosítani támogatás
elnyerésére, kiadásaik és költségeik csökkentésére. A szabadidős programok bővítését és az
egészségmegőrzést, betegség kialakulásának megelőzését szolgálja az új kedvezményes uszodabérlet
támogatás bevezetése, nyújtása. Az intézményekben a továbbra is megfelelő színvonalú szolgáltatások
és ellátások nyújtása, biztosítása érdekében szükségessé vált az intézményi térítési díjak fleüívizsgálata.

Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

2. §-hoz

A lakásbérleti támogatás jogosultsági feltételeit tartalmazza.

3. §-hoz

Az adósságcsökkentési támogatás egyjogosultsági feltételeire vonatkozó szabályokat állapítja meg.

4. §-hoz

Az eseti települési támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához szükséges
igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezhető személyeket határozza meg.

6. §-hoz

A temetési támogatás iránti kérelem benyújtási határidejét állapítja meg.

7. §-hoz

Az oltási támogatásra jogosultak egyszeri pénzbeli támogatásra való jogosultsági feltételeit határozza
meg.
8. §-hoz

A jó tanulók szociális támogatása esetében a támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtási
határidejét állapítja meg.

9. §-hoz

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának a jogosultsági feltételeit, a támogatás
formáját és összegét, a felhasználás módját határozza meg.

10. §-hoz

A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj megfizetése alól mentesítésre és díjkedvezményre
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

11.§-hoz

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás esetében a díjfizetésére, a díjkedvezményre vonatkozó
szabályokat tartalmazza.

12. §-hoz

Ajelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a díjkedvezményre vonatkozó szabályokat állapítja.

13. §-hoz

Intézményi térítési díjakat és szolgáltatási önköltséget állapítja meg.

14. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

15. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3.

melléklet az előterjesztéshez

Hatásvizsgálat

1.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az önkormányzat
kiadásai kisebb mértékben emelkedhetnek meg.

2.

Ajogszabály környezeti és egészségi következményei

Az ön<ormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3.

Ajogszabály adminisztratívterheket befolyásoló hatásai

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

4.

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

A nehezebb anyagi helyzetben élő, szociálisan rászoruló családok, pályakezdő közalkalmazottak,
köztisztviselők támogatása, az idős korosztály betegség kialakulásának megelőzése, az egészségük
megőrzése, az intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése, esetleges javítása.
Ajogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb helyzetbe, az
önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből megteremteni a
szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket.

5.

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

...12022. (...) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás,
gyermekvédelmi

támogatás,

temetési

támogatás,

köztemetés

költségeinek

rendkívüli

megfizetése

alóli

mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön és a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet
támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Havi rendszereséggel nyújtott lakásbérleti támogatásban részesíthető az I. kerületben lévő
lakhatását szolgáló lakás bérlője, aki az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, ingatlanok
hasznosításával foglalkozó nonprofit gazdasági társaság közreműködésével létesítette a lakásbérleti
jogviszonyát, amennyiben a támogatással érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik, és
a) egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 600 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át."
3. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelmező az (1)

bekezdésben foglaltak teljesülése esetén

is csak akkor jogosult

adósságcsökkentési támogatásra, ha
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) egyszemélyes háztartásban él, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át, vagy
c) gyermekét egyedül neveli, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás esetében a helyben elismert maximális lakásnagyság:
a) egyszemélyes és kétszemélyes háztartás esetén 75 m2,
b) három vagy ennél több személyes háztartás esetén személyenként további 10 m2
azzal, hogy nem haladhatja meg a tényleges lakásnagyságot.'

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. §
(1) Eseti települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, és
a) egyedülélő, vagy egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, vagy
c) kivételes méltányosságból a 65. életévét betöltött egyedülélő, egyedülálló vagy családban élő, és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600
%-át.
(2) Eseti települési támogatásra tárgyévenként egy családban csak egy személy jogosult.
(3) Az eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó igazolást, nyilatkozatot.
(4) Az eseti települési támogatás ugyanannak a személynek tárgyévenként
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben három alkalommal,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy alkalommal
állapítható meg.
(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, a tárgyévben összesen adható összege nem haladhatja meg a
150 000 Ft-ot. (6) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben nem
haladhatja meg az 50 000 Ft-ot."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem
töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező,
amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat."
6. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az az oltási támogatásra jogosult kérelmező, akinek
a) 2022. január 01. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időszakban került gyermeke részére oltási
támogatás megállapításra, és
b) a gyermek részére az oltóanyagot az önkormányzat nem tudta biztosítani, és
c) a kérelmező megvásárolta az oltóanyagot
egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell az oltóanyag megvásárlásáról szóló az
oltóanyagot és annak vételárát tartalmazó gyógyszertári igazolást.
(8) A (6) bekezdés szerinti esetben az egyszeri pénzbeli támogatás összege a gyógyszertári igazolásban
szereplő oltóanyag vételára, de maximum
a) rotavírus okozta hasmenés elleni védőoltás esetén 11 000 Ft,
b) kullancs elleni védőoltás esetén 7 000 Ft,
c) agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetén 26 500 Ft."
7. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
20/E. Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása

35/A. §
(1) Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatására jogosult az a kérelmező, aki a 65. életévét
betöltött nyugdíjas,

megvásárolta a

megállapító határozatban

előírt uszoda

pénztárában

a

kedvezményes bérletet és
a) egyedülálló, vagy egyedülélő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) nem egyedülálló, nem egyedülélő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kell:
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a nyugdíjas igazolvány másolatát.
(3) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának egyszeri összege 25 000 Ft.
(4) Az uszodabérlet támogatás természetbeni juttatásként az uszodabérlet támogatást megállapító
határozatban előírt uszodában a fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybe
vehető szolgáltatások - beltéri uszoda, beltéri gyógymedence, beltéri élménymedencék, szaunavilág,
kültéri panoráma medence - igénybevételére használható fel.
(5) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása ugyanannak a személynek tárgyévente egy
alkalommal állapítható meg.
(6) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatást a jogosult kizárólag a támogatást
megállapító határozatban előírt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal együttműködési
keretszerződést, megállapodást kötött uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított
igazolvány átadásával használhatja fel.
(7) A kiállított igazolványokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:
a) az igazolvány nyilvántartási számát,
b) a jogosult természetes személyazonosító adatait,
c) a támogatást megállapító határozat számát."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. §
(1) A szülő által a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra fizetendő személyi térítési díj (a
továbbiakban: gondozási díj) 500,- Ft/fő/nap a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj megfizetése alól mentesül az a díj fizetésére köteles törvényes
képviselő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj
a) 50 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át,
b) 70 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át.
(4) A gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem
minden napján veszi igénybe.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a ténylegesen igénybe vett napok után kell gondozási díjat
fizetni
a) a június 1. és augusztus 31. közötti időszakban,
b) ha a gyermek az adott hónapban a gondozási napok 20%-nál kevesebb időtartamban veszi igénybe
az ellátást."
9. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

59. §
(1) A személyes díjkedvezmény mértéke az intézményi térítési díj %-ában, ha az ellátásban részesülő
személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem
a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát: 90 %,
b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét: 40 %,
c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét: 10 %.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint személyes díjkedvezményre jogosult igazolja, hogy önmaga ellátására
képtelen, valamint nincs tartásra kötelezett hozzátartozója a térítési díj elengedhető, vagy
díjkedvezményben részesíthető.
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját és a személyi térítési díjat havonta előre kell megfizetni."
10. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 63. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A személyes díjkedvezmény mértékére az 59. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak."
11. §

(1) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
12. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet
a) 22. § (8) bekezdésében a „60" szövegrész helyébe a „90" szöveg,
b) 28. § (8) bekezdésében a „15" szövegrész helyébe a „30" szöveg
lép.

13. §

Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (11) bekezdése.
14. §

Ez a rendelet 2022. július 1 -jén lép hatályba.

Budapest, 2022. június

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1.

melléklet a .../.

önkormányzati rendelethez

Étkeztetés
szociális alapszolgáltatás
intézményi térítési díjai

Étkeztetés típusa

Normál és diétás helyben
fogyasztott étel
Normál és diétás kiszállított étel
Hétvégi csomagolt étel

Szolgáltatási

Bruttó ár

Bruttó ár

önköltség:

2022. 08. 31-ig

2022. 09. 01-től

(Ft/adag)

(Ft/adag)

(Ft/adag)

1002

600

730

1332
1002

700
600

900
730

2.

melléklet a .../.

önkormányzati rendelethez

Szociális alapszolgáltatások és gyermekek napközbeni ellátásának
Intézményi térítési díjai

Szolgáltatási önköltség

ÁFA mentes díj
(2022. 08. 31-ig)

(2022. 09.01 -től)

Házi segítségnyújtás
személyi gondozás

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

Házi segítségnyújtás
szociális segítés

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

személyszállítási szolgáltatás

843 Ft/km

160 Ft/km

300 Ft/km

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek Klubja- nappali
ellátás
Bölcsődei gondozás
intézményi térítési díja
Bölcsőde időszakos
gyermekfelügyelet/játszóház
Bölcsődei ellátás térítési díj
az 1997. évi XXXI. törvény 4.
§ hatálya alá nem tartozó
külföldi állampolgár
esetében

626 Ft/nap/készülék

80 Ft/nap/készülék

150 Ft/nap/készülék

2 644 Ft/férőhely/nap

0 Ft/nap

0 Ft/nap

2 020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

400 Ft/óra

700 Ft/óra

2.020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

Szolgáltatás megnevezése

ÁFA mentes díj

Általános indokolás

A koronavírus okozta járvány szerinti veszélyhelyzet megszüntetésre került, így szükséges felülvizsgálni
a rendelet egyes rendelkezéseit. Az eseti települési támogatással kapcsolatos jelenlegi szabályozást a
koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében hátrányos helyzetbe került,
szociálisan rászoruló családok megsegítése érdekében a veszélyhelyzet

időtartmára terveztük

alkalmazni, így át kell gondolni e támogatás jogosultsági feltételeit. Az eseti települési támogatással
egyidejűleg ismételten jogosult lehet a kérelmező élelemiszertámogatásra, amely folyamatos
segítséget jelent a támogatásban részesülők számára. Az alacsony jövedelmmel rendelkező közüzemi
díj tartozást, hátralékot felhalmozó családok számára nyújthat további segítséget önkormányzatunk az
adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó egyes rendelkezések változtatásával. A lakásbérleti
támogatás jogosultsági feltételeinek módosításával a pályakezdő, vagy kevés szolgálati idővel
rendelkező alacsonyabb illetménnyel rendelkezők számára szeretnénk nagyobb segítséget nyújtani
lakhatási problémáik megoldásában. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jogosultsági
feltételként meghatározott korhatár megemelésével, a már felnőttkorú, de még középiskola nappali
tagozatán tanuló fiatal felnőtteknek és cdaládjaiknak szeretnénk lehetőséget biztosítani támogatás
elnyerésére, kiadásaik és költségeik csökkentésére. A szabadidős programok bővítését és az
egészségmegőrzést, betegség kialakulásának megelőzését szolgálja az új kedvezményes uszodabérlet
támogatás bevezetése, nyújtása. Az intézményekben a továbbra is megfelelő színvonalú szolgáltatások
és ellátások nyújtása, biztosítása érdekében szükségessé vált az intézményi térítési díjak fleülvizsgálata.

Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.
2. §-hoz

A lakásbérleti támogatás jogosultsági feltételeit tartalmazza.

3. §-hoz

Az adósságcsökkentési támogatás egy jogosultsági feltételeire vonatkozó szabályokat állapítja meg.

4. §-hoz

Az eseti települési támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához szükséges
igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezhető személyeket határozza meg.

6. §-hoz

Az oltási támogatásra jogosultak egyszeri pénzbeli támogatásra való jogosultsági feltételeit határozza
meg.
7. §-hoz

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának a jogosultsági feltételeit, a támogatás
formáját és összegét, a felhasználás módját határozza meg.

8. §-hoz
A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj megfizetése alól mentesítésre és díjkedvezményre
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

9. §-hoz

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás esetében a díjfizetésére, a díjkedvezményre vonatkozó
szabályokat tartalmazza.

10. §-hoz
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a díjkedvezményre vonatkozó szabályokat állapítja.

11. §-hoz

Intézményi térítési díjakat és szolgáltatási önköltséget állapítja meg.

12. §-hoz
Szövegcserés rendelkezések.
Az a) pont a temetési támogatás iránti kérelem benyújtási határidejét módosítja.
A b) pont a jó tanulók szociális támogatása esetében a támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtási határidejét állapítja meg.

13. §-hoz
A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza.

14. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hatásvizsgálat

1.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az önkormányzat
kiadásai kisebb mértékben emelkedhetnek meg.

2.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3.

Ajogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

4.

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

A nehezebb anyagi helyzetben élő, szociálisan rászoruló családok, pályakezdő közalkalmazottak,
köztisztviselők támogatása, az idős korosztály betegség kialakulásának megelőzése, az egészségük
megőrzése, az intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése, esetleges javítása.
A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb helyzetbe, az
önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből megteremteni a
szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket.

5.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

BUDAVÁRI
ÓNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi
gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletének
módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági ésjogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Szincsák István
irodavezető

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 146. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek
átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás
keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 147. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint
megállapítja a

146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a

gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás különbözete. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében bölcsőde
esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a
151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdésében előírtak szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a Gyvt.
147. § (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A Gyvt. 148. § (1 )-(2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban:
személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban
együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott
bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsődei
ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat
személyi térítési díjat. A Gyvt. 148. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a személyi térítési díj - a
gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése értelmében, ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti
gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési
önkormányzat állapítja meg. A Gyvt. 151. § (3) bekezdésében előírtak szerint a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási
napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két
kisétkezést,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon
az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint
tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi
igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A Gyvt. 21 /A. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a települési
önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a
tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményben,
illetve szakképző intézményben. A Gyvt. 21/A. § (6) bekezdése értelmében a főváros közigazgatási
területén a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző
intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási
intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat
biztosítja.

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Ha
törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza többek között
a fizetendő térítési díjak mértékét.

A vásárolt szolgáltatások esetében a szolgáltató már jelezte, hogy kénytelen lesz emelni az árakat. Ezen
túlmenően a nyersanyagárak, éíelmiszerárak folyamatos növekedése, a szinte hónapról-hónapra
növekvő és egyre magasabb mértékű infláció következtében a tárgyidőszaki folyamatok indokolják a
gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatát és a díjak korrigálását, módosítását. A Budavári
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet elkészítette a nyersanyagköltség
számításokat és az annak alapján készült gyermekétkeztetési térítési díjakra vonatkozó javaslatát.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek bevételi oldalon van költségvetési vonzata.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendeletalkotási javaslat és annak
mellékletét képező gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő
nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

2 DÖN“ÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a gyermekétkeztetési
térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő
térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022....(....)
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Buoapest, 2022. június

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi
gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (Ili. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) és (6) bekezdése, a 21/C. § (1) bekezdésében, a 29. §
(1 )-(2) bekezdésében, a 146. § (1) bekezdésében, 147. § (1)-(3) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében e
rende'et 1. §-a tekintetében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXiX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. és 11 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1

§

A gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után
fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.

§

Ez a rendelet 2022. július 1 -jén lép hatályba.

Budapest, 2022. június

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

Polgármester

jegyző

1.

melléklet a .../.......önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek
után fizetendő térítési díj
A térítési díj a hatályos ÁFA mértékét nem tartalmazza.

Térítési díj (Ft)

2022. augusztus 31-ig

2022. szeptember 1 -tői

Nyersanyag ár

Nyersanyag ár

346

722

400

490

- napi 3x étkezés

500

584

- napi 2x étkezés

440

497

- napi 1x étkezés

380

410

napi 3X étkezés

500

584

napi 2 X étkezés

440

497

napi IX étkezés

380

410

Intézménytípus
megnevezése

Bölcsőde
- napi 4x étkezés
2. Óvodai
intézményi
étkezés
- napi 3x étkezés
3. Általános Iskolai
intézményi

(ebéd)
4. Gimnázium
(általános iskolai
korosztály
számára)

Gimnázium,
(középiskolai
korosztály
számára)
- menzás étkezés
420

504

Térítési díj (Ft)
Nyári napközis tábor
2015. április 1-től
- nem 1. kerületi
gyermek
ellátásának
térítési díja

Önköltségszámítás alapján

2. melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás

Az intézményekben a továbbra is megfelelő színvonalú szolgáltatások és ellátások nyújtása, biztosítása
érdekében szükségessé vált a gyermekétkeztetési térítési díjak korrekciója. A köznevelési intézmények
esetében vásárolt szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltató jelezte, hogy kénytelen emelni az
árakat. Ezen felül a nyersanyagárak, élelmiszerárak folyamatos növekedése, a szinte hónapról-hónapra
növekvő és egyre magasabb mértékű infláció következtében a tárgyidőszaki folyamatok indokolják a
gyermekétkeztetés térítési díjainak korrigálását.

Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményben és a köznevelési intézményekben, valamint a
napközis táborban résztvevő nem I. kerületi gyermek után fizetendő térítési díjakat állapítja meg.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet az előterjesztéshez

Hatásvizsgálat

1.

Ajogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az önkormányzat
bevételei kisebb mértékben emelkednek.

2.

Ajogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3.

Ajogszabályadminisztratívterheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának bürokratikus következménye nem várható, amely az adminisztratív
ügyrener és az ügyintézési határidő növekedésével járna.

4.

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

Az intézményi gyermekétkeztetés, a vásárolt szolgáltatás megfelelő színvonalú biztosítása. A
jogalkotás elmaradása esetén jelentősen megnövekednek az önkormányzat kiadásai.

5.

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-ai ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Pénzügyi-és Ellenőrző Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

-------dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

Váradiné Naszályi Márta
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1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

A Magyar Államkincstár a 01-TNY-172-2/2022-735649 ügyiratszémú végzése részeként
felhívta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
figyelmét arra, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerint a „900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek" elnevezésű kormányzati funkció technikai-pénzforgalmi
funkció, ezért az Önkormányzat létesítő dokumentumában nem szerepeltethető és kéri
törölni a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:

SZMSZ vagy Rendelet) 1. sz. melléklet 1. pontjából, valamit további felülvizsgálatok kapcsán
egyes kormányzati funkciók felvétele és törlése vált szükségessé.
II.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Szoc. rendelet)
módosítása vált indokolttá. A Szoc. rendelet 2022. június 23-ai és az ezen módosítást
megelőző módosítása következtében az SZMSZ mellékletébe foglalt polgármesteri,
továbbá az SZMSZ 3. melléklet 2. alpont szerinti Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság hatáskörök a Szoc. rendelet rendelkezéseihez történő igazítása szükséges.

III.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2022. (VI. 2.) számú
önkormányzati

rendeletével

módosította az Önkormányzat által

nyújtható

egyes

támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendeletet. A módosítás következtében a
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében „a pályázatot a Képviselő
testület írja ki", mely rendelkezésre figyelemmel az SZMSZ 3. melléklet 3. pontja utolsó
pontjának kiegészítése indokolt a jogharmonizáció érdekében, továbbá az SZMSZ 3.
melléklet korábbi 3.5. pontját törölni kell.
IV

Továbbá az SZMSZ 3. melléklet korábbi 3.7. pontjára - a fenti pont szerinti módosítást
alapján az új számozás szerint 3.6. pont - figyelemmel a településfejlesztési és
településrendezési tervek egyeztetése során valamennyi véleményezési joggal felruházott
szerv

észrevételét

célszerű

egységesen

a

Városfejlesztési

és

Környezetvédelmi

Bizottságnak kezelnie, mert a korábbiakban megfogalmazott rendelkezés kizárólag a
partnerségi egyeztetés (azaz a civilekkel való egyeztetés) során érkezett véleményeket
utalta a Bizottság hatáskörébe, mely nem volt összhangban a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012
(XI. 8.) Korm.rendelet rendelkezéseivel. Továbbá az SZMSZ 2. és 3. mellékletében a
Polgármester illetve a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyéb hatásköreinek
egyes eseteket érintő racionalizálása vált szükségessé az eljárások határidőben történő
lefolytathatósága érdekében, mely indokra tekintettel módosul az SZMSZ 2. és 3.
mellékletének 3. pontja a rendeletmódosítás 2. melléklete szerint.
A rendeletmódosításnak közvetlen költségvetési hatása nincs.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület
minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására!

2.

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

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

azonnal

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
3. Az

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet:

Rendelettervezete

2. melléklet:

Rendelet indokolása

3. melléklet:

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

1.

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
. (......... ) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

§

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2.

§

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1 melléklet 1. pontjában
foglalt táblázat 45. sora.
3.

§

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

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

1. melléklet a

rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a következő 47-52. sorral egészül ki:
A

„

B

47.

031060

Bűnmegelőzés

48.

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi
tevékenységek

49.

042180

Állat-egészségügy

50.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági
ügyek

51.

053020

Szennyeződésmentesftési
tevékenységek

52.

074040

Fertőző megbetegedések
megelőzése, járványügyi ellátás"

2. melléklet a

rendelethez

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet helyébe a következő
melléklet lép:
„2. melléklet a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1.

A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1. átadja a képviselő-testület által odaítélt kitüntetést (Budavári helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés),
1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározott feladatokat,
1.3. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a polgármesterre ruházza át a döntési
jogkörét a három hónapot meg nem haladó közterület-használat ügyében.
1.4. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az erre vonatkozó
felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (6)
bekezdés),
1.5. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése érdekében az
építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 30. § (2) bekezdés),
1.6. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 31. § (1) bekezdés),
1.7. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal
korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban és az
önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §
(5) bekezdés),
1.8. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlójaként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét vagy annak bizottságát
jelöli, akkor a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a Polgármestert (a továbbiakban:
bérbeadó) illetik, illetve terhelik. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
1.9. dönt az alábbi szociális ügyekben:
1.9.1. eseti települési támogatás,

1.9.2. oltási támogatás,
1.9.3. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,
1.9.4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
1.9.5. élelmiszertámogatás,
1.9.6. gyógyszertámogatás,
1.9.7. lakásfenntartási támogatás,
1.9.8. temetési támogatás,
1.9.9. születési támogatás
1.9.10. mosható nadrágpelenka támogatás
1.9.11. iskolakezdési támogatás
1.9.12. jótanulók szociális támogatása
1.9.13. ünnepi támogatás
1.9.14. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),
1.9.15. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
1.9.16. a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása.
1.10. kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást,
gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásokat,
lakossági várakozási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási
hozzájárulást (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület
közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról
szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés),
1.11. a polgármester hatáskörébe tartozik a társaság egy évet meg nem haladó időtartamra
megválasztandó vezető tisztségviselőjének kinevezése (megbízása), továbbá a társaság vezető
tisztségviselőjének visszahívása, díjazásának megállapítása. (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés),
1.12. Természetes ésjogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben
fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak
abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból már nem áll az
Önkormányzat érdekében. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft
értékhatárig

a

polgármester jogosult.

(Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének

az

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)
1.13. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 1.000.000,- Ft értékhatár alatt,
legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 12 hónapra
a

Polgármester jogosult. (Budavári

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont),
1.14. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek biztosításáról
és gazdálkodási feladataik ellátására,

1.15. gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről, vizsgálja a
vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét,
1.16. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján
gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,
1.17. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem
tárgyéban,
1.18. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:
1.18.1. aláírja a koncessziós szerződést,
1.18.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított 90
napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít,
1.18.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a
koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező,
valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik
a tevékenység gyakorlására jogosulttá,
1.18.4. az önkormányzati törzsvagyon hoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a koncessziós
szerződés időtartama alatt,
1.18.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak
rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén,
1.19. ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló tön/ényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat,
1.20. kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás pályázatát, ellátja
a munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat,
1.21. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testületének
közútkezelői feladatát.
1.22. dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi programok,
rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra

időtartamra szóló

bérbeadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet 66. § (2))
1.23. dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás)
átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján
a támogatás megállapításáról természetes személy által benyújtott egyedi támogatási kérelem
esetén.
1.24. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét azon közterület-használati
ügyekben, amelyekbenjogszabály a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásban előírt
határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt ír elő."

3. melléklet a

rendelethez

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet helyébe a következő pont
lép:
3. melléklet a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A Gazdasági ésjogi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1. A versenyeztetés részletes eljárási szabályait a Gazdasági ésjogi Bizottság állapítja meg. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. §
(3) bekezdés)
1.2. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Gazdasági ésjogi Bizottság
gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell
elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Gazdasági és Jogi döntése alapján
kerülhet sor (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.
14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)
1.3. A támogatás előzetes véleményezésére a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a
támogatás elbírálására a Képviselő-testület Gazdasági ésjogi Bizottsága jogosult, (az Önkormányzat
által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdés)
1.4. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 3.000.000,- Ft értékhatár alatt,
legfeljebb 36 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között, 12
hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont második alpont)
1.5. Dönt az ágazati pénzmaradvány felhasználásáról.
1.6. Az Önkormányzat közbeszerzésekért felelős bizottsága, amely alapján:
1.6.1. véleményezi az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő éves összesített
közbeszerzési tervét,
1.6.2. dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a tárgyi eljárás lezárásáról.
1.7. Dönt - alapítványi forrás kivételével - 25 millió forint értékhatárig a működési vagy fejlesztési célú
államháztartáson kívüli forrás átvételéről.
2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:
2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.1.1. személyi térítési díj elengedése,

2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.1.3. szociális kölcsön,
2.1.4. akadálymentesítési támogatás,
2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.1.6. kedvezményes üdülés részvéte! feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj.
2.2. A fiatal házasok első lakáshozjutásának helyi önkormányzatipénzügyi támogatásárólszóló 6/1997.
(HL 17.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel,
2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és
gyermekjólétipénzbeli, természetbeni és személyesgondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (H.
27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),
2.3.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságjóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári
zárási tervét, valamint a Budapest L kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik
Teréz Budavár! Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,
2.3.2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a
pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről,
2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (H.
27.) önkormányzati rendelet 55. § (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (//. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (9) bekezdés b)
pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek
számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója
szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, (a
szociális ésgyermekjólétipénzbeli, természetbeni és személyesgondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (H. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet tehet biztosítani.
A futamidő tekintetében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határoz, a kérelmező
szociális helyzete alapján, figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára
(a fiatal házasok első lakáshoz jutásának,

valamint a lakás építésének,

vásárlásának és

korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (HL 17.) önkormányzati
rendelet 18. § (2) bekezdés).
2.6. A Képviselő-testület a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságjavaslatára a helyi támogatás
visszafizetését részben

vagy egészben

elengedheti a pénzügyileg tartósan

ellehetetlenült

kérelmezőnek, illetve családnak, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás
vásárlásával összefüggőpénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek
a megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshozjutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és
korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (HL 17.) önkormányzati
rendelet 23. § (3) bekezdés),
2.7. A 6/1997. (HL

17.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások

visszafizetésére továbbra is a támogatás nyújtásakor hatályosjogszabályok az irányadók azzal, hogy a

támogatás havi törlesztőrészletét a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hozzájárulása
alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati
támogatáskorábban megállapított havi törlesztő-részletének megfizetésére, (a fiatal házasok első
lakáshoz jutásának,

valamint a lakás építésének,

vásárlásának és korszerűsítésének helyi

önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (HL 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2)
bekezdés),
2.8. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elbírálja a lakbér támogatás Iránti kérelmet,
2.9. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megszünteti az önkormányzat által fenntartott
intézményben fennálló jogviszonyt, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagya
jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, vagy ha ajogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve
ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható,
2.10. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a külön eljárás keretében biztosítható
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról,
2.11. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről, az
Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás esetében, ha ajogosulta térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.12. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt személyi térítési díj felemeléséről,
maximum az intézményi térítési díj összegéig
2.13. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében,
ha ajogosult a térítési díj összegének elengedését kéri,
2.14. A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása
tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
3. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

3.1. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át a döntési jogkörét az egy
éves időtartamot meg nem haladó közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulás
tárgyában.
3.2. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott
hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.3. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (4) és (5) bekezdésében
meghatározott hatáskörét a közterület-használatértfelelős bizottságra ruházza át.
3.4. A kerületi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményezheti bármely
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsághoz benyújtott javaslattal. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (1)
bekezdés),
3.5. Amennyiben a támogatott az építést, korszerűsítést a rendelkezésre álló határidőn beiül nem tudja
befejezni, egy ízben a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti számára a
határidőnek legfeljebb egy évvel, illetve hat hónappal történő meghosszabbítását. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás
építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdés),
3.6. A partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetés során az el nem fogadott véleményeket
és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmaijavaslata figyelembevételével a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) eié terjeszti. A Képviselő-testületének
átruházott hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról. A
vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell. (a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 6/2017. (H. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (KI. 8.) Korm.rendelet 30. § (10)
bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés, 43/A. § (8) bekezdés),
3.7. Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (a közösségi együttélés alapvető szabályairól
valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés),
3.8. A pályázatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság évente két alkalommal bírálja el. (az
Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 12.
§ (1) bekezdés a) pont),
3.9.

megállapítja

a

Környezetvédelmi

Alap éves felhasználási tervét,

a Városfejlesztési

és

Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
3.10. A jelen rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kéretem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet továbbá helyi önkormányzati rendeletben
rögzített pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet szabályozó eltérő rendelkezések esetét kivéve - a
támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem
esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
4. A Tulajdonosi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

4.1. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Tulajdonosi Bizottság
feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
16. § (1) bekezdés),
4.2. A 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megterheléséről, bérleti
vagy a használati jogának átengedéséről - a (3) bekezdésben és a 18. §-ban foglalt kivétellel - 20 millió

forint értékhatárig a Tulajdonosi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület határoz.
(Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),
4.3. A 4. § b) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Tulajdonosi Bizottság
feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
17. § (3) bekezdés),
4.4. A társaság legfőbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapító
okirat (alapszabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja kivéve a társaság
egy évet meg nem haladó időtartamra megválasztandó vezető tisztségviselőjének kinevezését
(megbízását), továbbá a társaság vezető tisztségviselőjének visszahívását, díjazásának megállapítását,
amely a polgármester hatáskörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés),
4.5. Az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba apportként történő bevitele
tekintetében a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartósan önkormányzati tulajdonban
lévő üzleti vagyon esetében a Képviselő-testület határoz. A rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szabadon felhasználható üzleti vagyonnak minősülő, társasházi közös tulajdon
esetében az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg, a Tulajdonosi Bizottság dönt. (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont),
4.6. Az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében a Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a
Képviselő-testület határoz. (Budavári

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés),
4.7. Az e rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről - ide nem értve az
ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó értékű
vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a Tulajdonosi
Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés),
4.8. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:
4.8.1. hozzájárul a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez, ha a lakás bérlőjét az önkormányzat vagy
jogelődje jelölte ki,
4.8.2. kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,
4.8.3. üres lakás értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait,
4.8.4. kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,
4.8.5. megállapítja az üres helyiségpályázatok részletes szabályait,
4.9. A Tulajdonosi Bizottság jelöli ki a szociális bérletként bérbe adható lakásokat, (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés),

4.10. A pályázatot a Tulajdonosi Bizottság írja ki. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 14. § (1) bekezdés),
4.11. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére vagy érvénytelenségére történő
utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előterjesztést készít a Tulajdonosi Bizottság
részére javaslattétel céljából. A Tulajdonosi Bizottság a pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai
alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat nyertesére, valamint annak a három következő
pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra
bérleti szerződés köthető, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2)
bekezdés),
4.12. A bérlőtársi szerződés megkötéséről a Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdés),
4.13. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról - a bérlő, illetve a bérlőtársak kérelmére - a
Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonéban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 59. § (4)
bekezdés),
4.14. A Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan idejű bérleti jogviszony
folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn jogszabályban meghatározott kizáró
feltételek, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 60. (1) bekezdés),
4.15. Lakás bérleti joga a Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával kizárólag másik lakás bérleti jogára,
illetőleg tulajdonjogára cserélhető, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 61/A §)
4.16. A tartósan önkormányzati tulajdonban lévő üzleti vagyon körébe vont, az elidegenítési körből
kivett, külön tételesen felsorolt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonba tartozó helyiségek bérbeadásáról a Képviselő-testület, más helyiségek bérbeadásáról a
Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban együttesen: Bérbeadói jogok gyakorlója) dönt. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés),
4.17. A helyiség bérbeadására azzal köthető bérleti szerződés aki a Tulajdonosi Bizottság döntése
alapján versenyeztetés nélkül bérleti jogot kapott, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont),
4.18. A Tulajdonosi Bizottság pályázat kiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján dönthet a helyiségnek
határozott - egy évnél nem hosszabb - időre történő bérbeadásáról, (az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont 68. § (2) bekezdés),
4.19. A helyiség bérletére bérlőtársi jogviszony a Tulajdonosi Bizottság döntésével akkor létesíthető, ha
a bérlő és a bérlőtárs a jogviszony létesítésében megállapodtak, továbbá vállalják a rendelet szerint
megjelölt bérbeadói hozzájárulás feltételeinek teljesítését, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdés),

4.20. A Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiséget a bérleti szerződésben
rögzítettől eltérő célra használja, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 80. § (1)
bekezdés),
4.21. A helyiség bérleti jogának átruházása, valamint cseréje iránti kérelemről a Tulajdonosi Bizottság
dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 81. § (5) bekezdés),
4.22. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi
döntéseket a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a Tulajdonosi Bizottság elé és
gondoskodik szükség szerint az előterjesztés szakmai koordinációjáról a (4)-(6) bekezdésben foglaltak
szerint, (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés),
4.23. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása, - az SZMSZ szerint
illetékes szakmai bizottság véleményének előzetes kikérését követően - a polgármester feladatkörébe
tartozik, (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés).
5. Az Idegenforgalmi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

5.1. Az R. 13. § (2) bekezdése szerint az Idegenforgalmi Bizottság - egyedi kérelem alapján méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §),
5.2. A kérelmet az Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2)
bekezdés)."

2. melléklet

Általános indokolás

A rendeletmódosítás a Magyar Államkincstár 01-TNY-172-2/2022-735649 ügyiratszámú végzése
kapcsán a kormányzati funkciók jogszabályoknak való megfeleltetése, a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11.27.)
önkormányzati rendelet, az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.)
Kt. rendelet módosításai és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.rendelet rendelkezéseivel való jogharmonizáció miatt
vált indokolttá, továbbá az SZMSZ 2. és 3. melléklete szerinti hatáskörök racionalizálása alapján vált
szükségessé.
Részletes indokolás

Indoklás a 1. §-hoz: A módosítás a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletnek való megfeleltetést szolgálja, továbbá a polgármesteri
és a bizottsági hatáskörök vonatkozásában történő módosításokat tartalmazza.
Indoklás a 2. §-hoz: Jelen rendelkezés a kormányzati funkciók tekintetében a Magyar Államkincstár
felhívásának tesz eleget.
Indoklás a 3. §-hoz: A rendelet hatálybalépését szabályozza.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelettervezetéhez tartozó, a megalkotását
megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell
közzétenni.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai:
A rendeletmódosításnak nincs társadalmi hatása.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletmódosításnak közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A módosításnak jelentős adminisztratív hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendeletmódosítás megalkotása a jogszabályok közötti jogharmonizáció megteremtését szolgálja,
továbbá a Budavári Önkormányzat és a Budavári Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működését
célozza.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § alapján, az
Önkormányzatnak, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérőnek, a költségvetési év
elején (legkésőbb március 31. napjáig) éves összesített közbeszerzési tervet keli készítenie az adott
évre tervezett közbeszerzéseiről.
A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megállapításáról szóló 1/2020 (X. 9.) normatív határozata

111.1 1.) pontja alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá az éves összesített közbeszerzési tervet vagy
annak módosítását. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi
közbeszerzési tervet a 64/2022. (111.24.) önkormányzati határozattal hagyta jóvá.
A jóváhagyást követő időben felmerült igények, változások miatt a terv módosítása vált szükségessé az
alább részletezett esetekben és indokok alapján.
A tervben szereplő 3. sor „Értékbecslési, ingatlanrendezési szolgáltatások" megnevezés változik, az

eljárás pontos megnevezése: „Épületfelmérési, ingatlanrendezési szolgáltatások”. Cím pontosítása az
eljárásról szóló döntésnek megfelelően. Nincs költségvetési vonzata.
A tervben szereplő 5. sor „Szentháromság téri zöldfelület megújítása" Eredményes tervpályázatot

követően a továbbtervezéshez az eljárásrend meghatározása: „Kbt. 98. § (5) bekezdés hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás" került a terven átvezetésre. Nincs költségvetési vonzata.
A tervben szereplő?, sor „Batthyány utcai tornaterem kiviteli terve" törlésre kerül, tekintettel arra, hogy

a kiviteli terveket a Közép-Budai Tankerületi Központ rendeli meg. Költségvetési vonzata: a tervezett
összeg más célra fordítható.
A tervben szereplő 17. sor „Európai Uniós pályázatok előkészítése" változik, mert pályázat

előkészítésben két eljárás kiírása indokolt, két jól elkülöníthető szolgáltatás megrendelés okán. Ebben
a sorban szereplő szolgáltatás egy általános pályázatfigyelés, pályázatírás, alátámasztó dokumentumok
készítése, továbbá nyertes pályázat esetére a támogatási szerződés mellékleteinek elkészítése,
valamint a támogatás jelentéstételi, elszámolási kötelezettségei teljesítése, keretmegállapodás
keretében. A keretmegállapodás időtartama 2 év +2 évre meghosszabbítható. A keretösszeg a 2021.
évi bölcsődei pályázathoz kapcsolódó szerződés értéke alapján került meghatározásra, mely több
pályázat benyújtását, és 6-8 nyertes pályázat lebonyolítását teszi lehetővé. A keretmegállapodás esetén
a közbeszerzés eljárás megindítható fedezet rendelkezésre állása nélkül a Kbt. 104. § (7) bekezdése
alapján, így a tervben is szerepeltethető. A keretmegállapodás kertében nincs lehívási (megrendelési)
kötelezettség, de ha történik megrendelés, annak a fedezete rendelkezésre kell álljon a
megrendeléskor. 2022. évben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendeletének 6. melléklete „Előkészítési céltartalékok" 4. sorában rendelkezésre áll
fedezet megrendelés lehívására.
Aterv kiegészül a 18. sorral „Közvetlen Európai Uniós forrású pályázatok előkészítése, menedzselése"

3 konkrét (Várfal felújítás, Zsinagóga, Bérlakás fejlesztés) projektekre vonatkozóan. Az új sor
felvételének az indoka az, hogy az eredeti tervben egy sorban szereplő feladatok különbözősége miatt
két kiírásban/eljárásban történik meg a szolgáltató kiválasztása. Szintén keretmegállapodás lesz a
szerződési forma, így csak a konkrét megrendelés esetére kell a fedezetet biztosítani, mely 2022. évben
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 6.
melléklete „Előkészítési céltartalékok" 4. sora mellett a Zsinagóga projekt" önálló előirányzattal is
szerepel a költségvetési rendeletben 6. melléklet Beruházási céltartalékok 10. sorában.
A terv kiegészül a 19. sorral „Tájékoztató kiadvány nyomdai szolgáltatása". Sajnálatos módon a külső

körülmények változása jelentős mértékű papír áremelkedést eredményezett, ezért számolni kell azzal,
hogy a Várnegyed újság nyomdai feladatai ellátására kötött szerződés valamilyen módon megszűnhet.
Ebben az esetben új közbeszerzési eljárást kell lefolytani a nyomdai szolgáltató kiválasztására, ezért

kerül be a tervbe az új sor. A fedezet a megszűnő szerződés miatt felszabaduló összeg, de pótfedezet
biztosítására egészen biztosan szükség lesz, ha ténylegesen sor kerül új eljárás kiírására az emelkedő
árak miatt.
Aterv kiegészül a 20. sorral „Ingatlanrendezési műszaki szolgáltatások". A vári bérlakások értékesítése

kapcsán, és a beadott igények, érintett épületek száma alapján kiszámítható, hogy a felmérésekre
megkötött keretmegállapodás keretösszege nem lesz elegendő a feladat teljeskörű végrehajtására,
ezért időben megelőzve a forrás kimerülését, szükséges új eljárást lefolytani, különösen azért, mert a
Kbt. részekre bontás tilalmára vonatkozó szabályaira (egybeszámítás) tekintettel uniós eljárásrendben
történik a közbeszerzés. Keretmegállapodás lesz az eljárás eredménye, így hasonlóan a pályázatira
beszerzéshez nincs szükség a fedezet rendelkezésre állására jelen döntés meghozatalához.
A terv kiegészül a 21. sorral „Közterület-felügyelet informatikai szakrendszer igénybevétele". A

közbeszerzési eljárás a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági
és Jogi Bizottsága 15/2022. (I. 13.) GJB határozata és 102/2022. (V. 25.) GJB határozata alapján a
Polgármesteri Hivatal közbezerzési terve helyett az Önkormányzat közbeszerzési tervében szerepel.
Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a 8. sor Logodi utcai idősek otthona tervezése és 16. sor Bölcsőde
fejlesztés Dezső u. 8. (tervezés) tételek esetén az előzetes indikatív ajánlatok alapján a becsült érték
nem éri el a nettó 75 millió forintot, így a Kbt. 111. § r) pontjában foglaltakra tekintettel beszerzési
eljárásban kerülhet sor a tervező kiválasztására, ugyanakkor a 8. és 16. sorok tételeit csak a lefolytatott
eredményes beszerzési eljárást követően javasolt törölni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselőket az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési tervét a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: publikálás azonnal/végrehajtás folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. június
3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1 melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022.

önkormányzati határozatának melléklete

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi módosított közbeszerzési terve

Ssz.

Közbeszerzés tárgya

1.

Házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2.

Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása

3.

Épületfelmérési, ingatlanrendezési
szolgáltatások

4.

Szentháromság tér zöldterületi
fejlesztése (tervpályázat)

5.

Szentháromság téri zöldfelület
megújítása

6.

Batthyány
(TÉR_KÖZ)

tér

felszíni

átalakítása

Közbeszerzés
tervezett mennyisége
Budapest 1., II. és XII.
kerületi gyermekek
(1. kerületi 3123 fő)
Budapest I. és XII. kerület
(I. kerületi 23 385 fő)

Közbeszerzésre
irányadó eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Tervezett eljárás
fajtája

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

Nemzeti

nettó 66 000 000 Ft
keretösszeg

Nemzeti

4 000 m2

Nemzeti

4 000 m2

Nemzeti

900 m2

Nemzeti

7400 m2
(bruttó szintterület)

Nemzeti

745 m2 (telek)

Nemzeti

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

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2022.1. negyedév

2026.1. negyedév

2022. II. negyedév

2026. II. negyedév

2022.1. negyedév

2024.1. negyedév

2022.1. negyedév

2022. III. negyedév

2022. III. negyedév

2023. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. III. negyedév

2023. II. negyedév

2022. III. negyedév

2023. II. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2023. II. negyedév

7.
8.

Logodi utcai idősek otthona tervezése

9.

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

10.

Vári sorompóoszlopok beszerzése

11.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

12.

Városháza épület épületgépészeti
felújítása

31 946 000 Ft
keretösszeg
59 055 000 Ft
keretösszeg
4900 m2
(bruttó szintterület)

Nemzeti
Nemzeti
Nemzeti

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

13.

Városháza épület tetőfelújítása

1500 m2

Nemzeti

14.

Zsinagóga projekt

420 m2

Nemzeti

15.

Fiáth János utca macskakő burkolat
felújításának tervezése

1800 m2

Nemzeti

16.

Bölcsőde fejlesztés Dezső u. 8. (tervezés)

600 m2
(bruttó szintterület)

Nemzeti

17.

Európai Uniós pályázatok előkészítése

nettó 100 000 000 Ft
keretösszeg

Uniós

18.

Közvetlen Európai Uniós forrású
pályázatok előkészítése, menedzselése

3 projekt

Uniós

19.

Tájékoztató kiadvány nyomdai
szolgáltatása

22 példány/év

Nemzeti

20.

Ingatlanrendezési műszaki
szolgáltatások

50 épület, 50 telek

Uniós

21.

Közte rü 1 et-fe 1 ügye 1 et 1 nfo rmat I ka I
szakrendszer igénybevétele

1 alkalmazás/év

Nemzeti

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

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. III. negyedév

2023. II. negyedév

2022. II. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. II. negyedév

2024. II. negyedév

2022. II. negyedév

2024. II. negyedév

2022. II. negyedév

2023. II. negyedév

2022. III. negyedév

2023. III. negyedév

2022.1. negyedév

2024. II. negyedév
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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosításáról
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Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
48/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatéval a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Kulturális Kft.) ügyvezetőjének Ari Zsófiát választotta 2021. július 15-én.
Tekintettel arra, hogy Ari Zsófia megbízatása 2022. július 14. napján megszűnik, a Képviselő-testület a
194/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatával pályázatot írt ki az új ügyvezető kiválasztására.
A pályázat elbírálását követően a Képviselő-testület, mint a Kulturális Kft. alapítója a 116/2022. (V.12.)
önkormányzati határozatával (megfelel a 2/2022. (VI.23.) sz. Budavári Kulturális Kft. alapítói
határozatnak, valamint a 3/2022. (VI.23.) sz. Budavári Kulturális Kft.) alapítói határozatnak) úgy döntött,
hogy a Társaság ügyvezetőjének 2022. július 15. napjától 2027. július 14. napjáig, határozott
időtartamra Szebeni Dórát választja meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. §-ában foglaltak
alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A Kulturális Kft. olyan köztulajdonban álló
nonprofit kft., melynek ügyvezetője munkaviszonyban látja el tisztségét. A munkaviszonyban álló
ügyvezető munkaviszonyára a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni, különös tekintettel a vezető állású munkavállalóra vonatkozó rész szabályaira.
Az új ügyvezető megválasztásával szükségessé vált a változás átvezetése a Kulturális Kft. Alapító
Okiratában, melyre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratát a
jelen előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítsa.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az intézmény alapítása,
átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv
50 §-a és 42. § 7. pontja alapján a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1.
mellékletben található módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak
megfelelően módosítja a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratát.

II.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete mint Alapító úgy határoz,
hogy a 3/2022. (VI.23.) sz. Budavári Kulturális Kft. alapítói határozata alapján kezdeményezi
az új ügyvezető személyének átvezetésére irányuló cégeljárás megindítását.

III.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felkéri a
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság módosított Alapító Okiratának bejegyzése céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda,
Polgármesteri Iroda

Budapest, 2022.
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
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Budaváti Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapító 2022. június 23. napján kelt alapítói határozatai szerint módosított szövegével egységes szerkezetbe
foglalva. A változások vastagított dőlt betűvel jelezve.

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

2) A Társaság székhelye és telephelyei
1013 Budapest, Krisztina tér 1.

A Társaság székhelye:

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

A Társaság telephelyei:

Telephely
megnevezése
1.

Virág Benedek Ház

2.

Jókai Anna Szalon

3.

TÉR-KÉP Galéria

4.

Várnegyed Galéria

5.

Várnegyed
Szerkesztőség,
Könyvtár

6.

Vízivárosi Klub

7.

Ferenczy István
Vizuális Műhely

8.

Raktár

cím
1013 Budapest,
Döbrentei u. 9.
1015 Budapest,
Iskola u. 28.
1016 Budapest,
Krisztina krt. 83-85.
1015 Budapest,
Batthvánv u. 67.
1014 Budapest,
Országház u. 13.
1015 Budapest,
Batthyány u. 26.
1011 Budapest, Fő
u. 3.
1016 Budapest,
Aladár u 14.

HRSZ
6267/1
14152/1
7210
13974

6606

14011
14403
7406/0/A/1

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

4) A Társaság alapítója
A Társaság alapítója:
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
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adószám: 15735643-2-41
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tét 1.
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszályi Márta polgármester (anyja születési neve: Bajusz Mária, lakcím: 1015
Budapest, Batthyány utca 13., adószáma: 8376371819)

5) A Társaság tevékenységi köre
9004 ’08 Művészeti létesítmények működtetése - Főtevékenység
1812
1813
1820
4761
4762

’08
’08
’08
’08
’08

Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Könyv kiskereskedelem
Újság, papaíráru kiskereskedelme

4763
4765
4778
4781

’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
’08 Játék kiskereskedelme
’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
’08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kereskedelme

4789 ’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5629 ’08 Egyéb vendéglátás
5630 ’08 Italszolgáltatás
5811 ’08 Könyvkiadás
5814 ’08 Folyókat, időszaki kiadvány kiadása
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 ’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5914 ’08 Filmvetítés
5920 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6020 ’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 ’08 Világháló portál szolgáltatás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 ’08 PR, kommunikáció
7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312 ’08 Médkeklám
7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
7410 ’08 Divat, formatervezés
7420 ’08 Fényképészet
8110 ’08 Építmény üzemeltetés
8211 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8211 ’08 Fénymásolás, egyéb kodai szolgáltatás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 ’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
8541 ’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8552 ’08 Kulturális képzés
8559 ’08 M.n.s. Egyéb oktatás
8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 ’08 Előadó-művészet
9002 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 ’08 Alkotóművészet
9101 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 ’08 Múzeumi tevékenység
9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e
tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha
jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat:, ha e tevékenységben személyesen közreműködő
tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek
megfelel.

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

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte
A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. A törzstőke teljes
egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag
vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy törzsbetéte van.
A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat tag törzsbetéte:
10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Alapító a teljes pénzbeli vagyoni
hozzájárulását a Társaság cégbíróság által történt bejegyzését követő 15 napon belül, a Társaság pénzforgalmi
számlaszámára történő befizetéssel a Társaság rendelkezésére bocsátja.

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

9) Mellékszolgáltatás
A Társaság alapító tagja a jelen Alapító Okiratban a törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű
szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

10) Az üzletrész
A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész
testesíti meg.
Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott eseteket kivéve csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.
Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházásához
alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

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

13) Az ügyvezető
A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A Társaságnak
egy ügyvezetője van. A Társaság ügyvezetője Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatánál, annak
intézményeinél vagy költségvetési szerveinél nem állhat választott, tanácsadói vagy egyéb jogviszonyban, kivéve ha
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete vagy bizottsága határozatával kifejezetten
hozzájárul.
A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal, 2022. július 15. napjától 2027. július 14. napjáig,
határozott időtartamra Szebeni Dóra (anyja neve: Quaiser Rózsa, lakcíme: 1221 Budapest, Péter Pál utca
118/B., születési hely, idő: Budapest, 1970. március 11., adóazonosító jele: 8376892606). Ügyvezető e
tisztségét munkaviszony keretében látja el.
Id. a 2022. június 23. napján kelt alapítói határozatot

14) Felügyelőbizottság
Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelőbizottságot
hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai
Dr. Sándor Tétemé (anyja születési neve: Fülöp Ilona Mária, lakcíme: 1014 Budapest, Úri utca 38. 2. em. 8a.,
adóazonosító jele: 8271353195),
Mendreczky Károly Róbert (anyja születési neve: Stéger Judit, lakcím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60. 2. em.
18a., adóazonosító jele: 8325272759),
Völgyi Péter (anyja születési neve: Kovács Mária, lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. 2. em. 22a.,
adóazonosító jele: 8445471139),
Az alapító által megválasztott felügyelőbizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított gazdasági tevékenység
ellenőrzését. A Felügyelőbizottság főbb tevékenységi köre:
•

a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,

•

indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esedeg szakértő bevonása,

•

az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,

•

az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt

•

megkívánja.

A Felügyelőbizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelőbizottság kötelezettségeinek
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelőbizottság tagjait is
megilleti.
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15)

Könyvvizsgáló

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízatásának - legfeljebb 5 (öt) évig terjedő
határozott időre szóló - tartamáról és díjazásáról, valamint visszahívásáról az Alapító dönt.
Megbízatása nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját
elfogadó alapítói döntésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a
könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. A könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető köt a Társaság
nevében szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől számított 90 (kilencven)
napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálytalanná válik, és másik könyvvizsgálót kell az Alapítónak kijelölnie.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve
munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapító jóváhagyásával
kerülhet sor.
A Társaságnak 2022. február 25-től 2023. április 15-ig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:
Gyémánt Tibor egyéni vállalkozó
Adószám: 57301888-1-30
Cím: 3300 Eger, Darvas utca 2/A.
anya leánykori neve: Csősz Zsuzsanna
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 007452
A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból, hogy megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
működésének eredményéről.
A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeiről, ennek keretében felvilágosítást kérhet a Társaság
ügyvezetőjétől és dolgozóitól, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését,
szerződéseit.
A könyvvizsgáló köteles az Alapító döntése iránti eljárást kezdeményezni a Társaságnál, ha tudomása szerint a
Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy az ügyvezető felelősségét felvető tényről szerez tudomást.
Amennyiben ezen indítványát elutasítják, vagy nem teljesítik, akkor közvetlenül az Alapítóhoz fordulhat, illetőleg
amennyiben az Alapító a szükséges döntést nem hozza meg, jogosult a cégbíróságot értesíteni.

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

17) A tagjegyzék
Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
a) valamennyi tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétét;
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b) a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét, lakóhelyét, illetve
székhelyét, valamint a közös törzsbetét mértékét;
c) a törzstőke mértékét;
d) a társasági szerződésnek a pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának
korlátozására vagy kizárására vonatkozó esetleges rendelkezéseit.

Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos
tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha
érdekeltségét valószínűsíti.

18) Záró rendelkezések
A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény szabályai szerint.
A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet törvény eltérő
rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Cégbíróságnál.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadók.
Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával mindenben
megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.
Budapest, 2022. június 23.

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Ellenjegyzem
Budapest
2022. június 24

Dr. Jancsár György ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062174

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. június 23-i ülésére
a 60/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozat módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Láng Orsói
irodavezető

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés:
Budavári Kapu Kft., Cg.01-09-952764, székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 23117413
2-41, képviseli: Dőri Tamás Péter ügyvezető) a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló gazdasági társaság.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. 2015. évi
mérlegbeszámolójának elfogadása során hozott, 60/2016. (V.26.) Kt. sz. határozatának 2. pontjában
úgy határozott, hogy a Budavári Kapu Kft. azon szerződéseinek és jogügyleteinek megkötéséhez,
amelyekben a kikötött ellenszolgáltatás értéke az 1 millió forintot meghaladja, tulajdonosi hozzájárulás
szükséges.
Tekintettel arra, hogy a fentiekben rögzített képviselő-testületi határozat meghozatala óta eltelt 6 év
alatt az árak jelentős mértékben emelkedtek, a Budavári Kapu Kft. feladatainak zökkenőmentes,
határidőben történő ellátása, zavartalan és folyamatos működése érdekében a határozat módosítása,
az abban meghatározott 1 millió forintos értékhatár 10 millió forintra történő emelése indokolt.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata (a döntési javaslat
elfogadása forrásigénnyel nem jár).

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyílt, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022.

önkormányzati határozata

a 60/2016. (V.26.) Kt. sz. határozat módosításáról

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2016. (V.26.) Kt. sz.
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári
Kapu

Kft.

azon

szerződéseinek

és

jogügyleteinek

megkötéséhez,

amelyekben

a

kikötött

ellenszolgáltatás értéke a nettó 10 millió forintot meghaladja, tulajdonosi hozzájárulás szükséges."
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Budavári Kapu Kft. ügyvezetője
Budapest, 2022. június

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Parkolási közszolgáltatási szerződés módosítása és Szolgáltatási szerződés megkötése a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kapu Kft. között kerékbilincselési feladatok ellátására

A bizottsági ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja

Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a bizottság

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

ülésére benyújtom:

dr. Vörös Mária Éva
irodavezető
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r Németh Mónika
jegyző

'áradiné Naszályi Márta
polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 20. § (6) bekezdése
alapján ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy
korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen
szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza,
rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
A Kftv. 20. § (7) bekezdése alapján a felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármű
elszállításéhoz, továbbá az intézkedéssel érintett jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez szerződés alapján - közreműködőt vehet igénybe.
A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült
költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009 (X. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §.
(1) bekezdése megerősíti a Kftv.-ben rögzített közreműködő igénybevételének a lehetőségét, a (2)
bekezdés pedig kimondja, hogy a kerékbilincs felszerelésére a közreműködő közterület-felügyelő
jelenlétében jogosult, míg a leszerelést önállóan is elvégezheti.

A Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a kerékbilincselésből befolyó összeg a polgármesteri hivatal
bevételét

képezi,

amelyet

kizárólag

a

Rendeletben

foglalt

feladatok

(kerékbilincselés,

gépjárműelszállítás) finanszírozására kell fordítani.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Irodája (a
továbbiakban: Közterület-felügyelet) - a Budavári Kapu Kft.-vei szorosan összedolgozva 2021. nyarán
megkezdte - a korábban is végzett kerékbilincselési tevékenységen túl - a kiemelten védett, védett vagy
korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett gépkocsik kerékbilinccsel
történő rögzítését is Túlnyomórészt azok a gépkocsik kerülnek így rögzítésre, amelyek esetében a
parkolási pótdíj behajtása nehézséget okoz.
Ennek eredményeképpen a Budavári Önkormányzat kerékbilincselésből származó bevételei jelentősen
nőttek az elmúlt évekhez viszonyítva, valamint a Budavári Kapu Kft. kintlevőségei nem nőttek nehezen
behajtható vagy belátható időn belül behajthatatlan követelésekkel.
Jelenleg a közterület-felügyelők önállóan végzik a kerékbilincs le- és felszerelését, emiatt a parkolási
díjfizetési időszakban a potenciálisan intézkedés alá vonható gépjárművek 65-70%-ánál van lehetőség
az intézkedés (vagyis a kerékbilinccsel történő rögzítés) elvégzésére. A szolgáltatási szerződés
lehetőséget ad arra, hogy a díjfizetési morál növelése mellett az önkormányzati bevételek is tovább
növekedjenek. Ez természetesen nem csak a díjfizetés nélkül várakozó gépjárművek esetében ad
lehetőséget a hatékonyabb feladatellátásra, hanem a KRESZ szabályokat, illetve az önkormányzati
rendeletek szabályait megszegőkkel szemben is lehetőséget ad a fokozottabb ellenőrzésre és szükség
szerinti szankcionálásra. Ebből kifolyólag további bevételnövekedés prognosztizálható.
A 2022. január-május közötti hónapokban 2267 db kerékbilincs került felszerelésre, amelynek több
mint 20%-ára a díjfizetés elmulasztása miatt került sor
Ez a szám a havonta növekvő tendenciát mutat.
díjfiz. elm. miatt

egyéb okból

összesen

2022. január

72

368

440

2022. február

81

273

354

2022. március

91

368

459

2022. április

95

304

399

2022. május

136

479

615

A Budavári Kapu Kft. közreműködőként történő bevonásától a jelenleg elért teljesítmény 20%-os
növekedése reálisan elvárható. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének bevételeként a kerékbilincselési feladatokból tervezett 40 000 000 Ft közel 60%-os
túlteljesítése lesz elérhető. A többletbevétel azonban nem tisztán önkormányzati bevétel, azon a
Budavári Kapu Kft.-vel kell osztozni.

A szolgáltatási szerződést a Rendelet 2. § (2) bekezdésében írt azon rendelkezés alapozza meg, amely
szerint a közreműködő a kerékbilincs leszerelésére önállóan is jogosult. A Közterület-felügyeletnek és
a Budavári Kapu Kft.-nek a Budapest I. kerület, Országház utca 9. szám alatt közösen történő
elhelyezése jelentősen hatékonyabbá teszi a szolgáltatási szerződésből eredő feladatok maradéktalan
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ellátását, ezért a szerződés megkötése csak az elhelyezés megoldását követően javasolt. A szolgáltatási
szerződés megkötéséhez szükség van a Parkolási közszolgáltatási szerződés módosítására is.
A szolgáltatási szerződés szerint a feladat elvégzéséhez szükséges gépjárművet, informatikai
szakrendszert és egyéb technikai eszközöket az Önkormányzat biztosítja. Ennek azonban nincsenek
költségvetési kihatásai, mert jelenleg is rendelkezésre állnak, azok nem igényelnek többletkiadást.
A szolgáltatási szerződésből

eredő feladatok ellátásához a

Budavári

Kapu

Kft.-nél többlet

humánerőforrásra van szükség. Az ehhez szükséges bérköltségekre és dologi kiadásokra a fedezetet a
kerékbilincselésből eredő - közreműködőt megillető - bevétel fedezi. Ez a bevétel a 2022. évben - 4
havi együttműködést feltételezve - eléri a 24 000 000 Ft-ot. Előzetes számítások szerint a bérjellegű
kiadások - 9 fő munkavállalói többlettel kalkulálva - hozzávetőleg 22 000 000 Ft többletkiadást
jelentenek a Budavári Kapu Kft. részéről.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntés eredményeképpen az Önkormányzat bevétele
növekszik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdés az ülés nyilvános és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslatok,
valamint az azok mellékletét képező Parkolási közszolgáltatási szerződés módosítás és Szolgáltatási
szerződés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
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2. Döntési javaslat

IT”
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (VI. 23.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kapu Kft. között 2019. március 1. napján
kelt Parkolási közszolgáltatási szerződés módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Parkolási közszolgáltatási szerződést és
felhatalmazza a polgármestert a szerődés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (VI. 23.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kapu Kft. között a kerékbilincselési
feladatok tárgyában szolgáltatási szerződés megkötéséről

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári
Kapu Kft.-vel, mint Közreműködővel a Budapest I. kerület közterületein szabálytalanul
elhelyezett járművek kerékbilincselési feladatainak ellátására szolgáltatási szerődést köt.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
szolgáltatás

elvégzéséhez

szükséges

kötelező

felelősségbiztosítási

díj

fedezetére

a

„Kerékbilincs befizetési alszámláról" 5 millió forint keretösszeget biztosít.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képező Szolgáltatási szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.

Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda
Budapest, 2022. június „

„
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3. Előterjesztés

melléklete(i)

1. melléklet: Parkolási közszolgáltatási szerződés 2.sz. módosítása- egységes szerkezetben
2. melléklet: Szolgáltatási szerződés a kerékbilincselési feladatok ellátására
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PARKOLÁSI KOZSZOLGALTATASI SZERZŐDÉS
és 2.SZ.MÓDOSÍTÁSA

-

a módosításokkal egységes szerkezetben -

amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat,

Székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

Képviseli:

Váradiné Naszály! Márta polgármester

Bankszámlaszám:

12010154-00379543-00100000

Adószám:

15735643-2-41

(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Képviseli:

Dőri Tamás Péter ügyvezető

Cégjegyzékszám:

01-09-952764

Bankszámlaszám:

12001008-01255363-00100002

(a továbbiakban: Társaság)
Előzmények
Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete..... J2022. (VI. 23.) önkormányzati
határozatával úgy hdöntött hogy a Társaságot bízza meg a Budapest /. kerület közigazgatási
területén szabálytalanul elhelyezett járművek kerékbilincselési feladatainak ellátására, mely
határozatnak megfelelően Felek a közöttük 2019. március 7. napján keit Parkolási közszolgáltatási
szerződést az alábbiak szerint módosítják.
A Feleka..... /2022. (VI. 23,) önkormányzati határozat felhatalmazása alapján hatályba lépő módosító
rendelkezéseket a Parkolási közszolgáltatási

szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt szövegében dőlt és félkövér betűtípussal, továbbá aláhúzássaljelölték.
/.

Preambulum

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdésének 2. pontja értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat a gépjárművek parkolásának biztosítása. Az Mötv. 23. § (5) bekezdésének 3.

pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata a parkolás-üzemeltetés.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Kktv.) 9/D.§ (2) bekezdése értelmében a
helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó
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közszolgáltatást a tulajdonos, illetve az Mötv. 16/A. §-a szerinti szolgáltató köteles ellátni.

Az Mötv. 16/A. § c.) pontja szerint a helyi önkormányzat a parkolási közszolgáltatást 100%-os
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság útján láthatja el.

A Társaság az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
A fentiek figyelembevételével - a Kktv. 9/D.§ (4) bekezdése alapján - az Önkormányzat a Társasággal
a parkolási közszolgáltatás ellátására jelen szerződést köti.
//.
1

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat

A Budai Vár védett (amely a Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Palota 6452/1 hrszú ingatlana) és várakozási területén [a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz
tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza), a Szent György utca és
a Színház utca] megvalósított automatikus rendszámfelismerésen alapuló, több övezetre tagolt
gépjármű beléptető és parkolási rendszer, valamint az Önkormányzat 116/2011. (Vili. 25.) Kt.
számú határozatával létrehozott parkolási részlegen belüli parkolási rendszer (a továbbiakban:
Parkolási Rendszer) üzemeltetése, támogatási szolgáltatás nyújtása és karbantartása az

alábbiak szerint:
A Parkolási Rendszer (beleértve a jelen Szerződés időtartama alatt pótolt eszközöket is) teljes
körű üzemeltetése, az üzemeltetés során felmerült, és a felhasználók által bejelentett
problémák kezelése, rendszergazdai feladatok elvégzése, üzemeltetés-folytonosság biztosítása
az Önkormányzat székhelyén a jelen Szerződésben foglaltak szerint.
Ennek keretében különösen:
a) Üzemeltetés átadás-átvétele;
b) Üzemeltetési szolgáltatás folyamatos biztosítása a jelen Szerződés szerint, ami a
következőket jelenti:•
• A Társaság feladata:
-

a beléptetési rendszer irányítása során a feladatok kiadása, összehangolása,
ellenőrzése;

-

heti jelentések készítése az Önkormányzat részére;

-

folyamatos egyeztetés az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartó személlyel;

-

a beléptetésből származó bevétel alakulásának figyelemmel kísérése, a várakozási
díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről nyilvántartás készítése, és annak havi
gyakorisággal történő megküldése az Önkormányzatnak;

-

a beléptetéssel kapcsolatban érkező panaszok, bejelentések, valamint - a diszpécser
jelzése alapján - a szabálytalan kilépések, az esetleges károkozások, rongálással járó
esetek kivizsgálása, illetve az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések megtétele,
válaszlevelek elkészítése;

-

a beléptetési rendszer javításával, és karbantartásával kapcsolatosan beérkező
teljesítési

számlák

helyességének

ellenőrzése

megfelelően);
-

a diszpécserek munkájának folyamatos ellenőrzése;
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(a

szerződésben

foglaltaknak

-

beléptetés működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása;
részvétel a heti jelentés javításában, szerkesztésében, adatok továbbítása az
Önkormányzatnak.

• A Társaság további kötelezettségei:
-

a Szerződés megszűnésének időpontjában a rendszer aktuális állapot szerinti átadás
átvételének biztosítása;

-

dokumentációs adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása.

ATársaság az Önkormányzat helyett bocsátja ki a nyugtákat és a számlákat a várakozási díjakról
és pótdíjakról.
2.

A Gránit lépcsőnél, a Murád bástyánál, valamint az Iskola lépcsőnél lévő liftek (a továbbiakban;
Liftek) üzemeltetési és hasznosítási feladatainak ellátása.

3.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi, a
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló közlekedési célú várakozási közterületek
(a továbbiakban; Fővárosi Utak) fenntartása és üzemeltetése. A Fővárosi Utak részletes
meghatározását a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros
Önkormányzata között 2015. április 27. napján létrejött Megállapodás tartalmazza.

4.

A Lovas út menti parkolóban létesített elektromos autó gyorstöltő üzemeltetése.

5.

A karbantartás és adminisztráció a Társaság kizárólagos felelősségi körébe tartozik. E szerződés
teljesítése során a karbantartás fogalma alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4)
bekezdés 9. pontjában szereplő fogalmat kell érteni, azaz
karbantartás; a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan,

biztonságos

üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző
karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet amelyet a rendeltetésszerű használat
érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását
eredményezi.
A karbantartáson kívül eső javítási munkák felmerülése esetén - szükség szerint - a Társaság
értesíti az Önkormányzatot.
6.

2021. július 1. napjától a Budapest I. kerület Halászbástya felső kilátó szint beléptetésével
kapcsolatos üzemeltetési feladatok, a beléptető rendszerének üzemeltetésével és az azzal
kapcsolatos egyéb tevékenységek elvégzése. *
* Ezen új feladatkör a 13/2021. (VI. 24.) számú önkormányzati alapján képezi a közszolgáltatási
szerződés részét.
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A külön megkötött együttműködési megállapodás alapján részvéte! a kerékbilincselési
feladatok ellátásában**"
** Ezen új feladatkör a......./2022 (VI. 23.) számú Kt. határozat értelmében 2022.................
napjától képezi közszolgáltatási szerződés részét.
III.

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat részletezése
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1

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat az Önkormányzat 116/2011 (Vili. 25.) Kt. számú
határozatával létrehozott parkolási részlegen belül (Parkolási Rendszer)
A Társaság feladata:
Az Önkormányzat 5089 (ötezer-nyolcvankilenc) személyautó és 38 (harmincnyolc) busz
parkolóhelyén üzemeltetett összesen 156 (egyszázötvenhat) darab parkolójegy kiadó
automata (az előbbiek szerinti mennyiségi paraméterek az Önkormányzat által jóváhagyott
üzleti tervek alapján módosulhatnak) teljes körű üzemeltetése, az üzemeltetés során felmerült,
és a felhasználók által bejelentett problémák kezelése, rendszergazdai feladatok elvégzése,
üzemeltetés-folytonosság biztosítása a jelen pontban foglaltak szerint.

2.

A Szerződés tárgya, az ellátandó közfeladat az Önkormányzat 115/2015. (VI.18.) Kt. sz.
határozata alapján (Liftek).
A Gránit lépcsőnél, a Murád bástyánál, valamint az Iskola lépcsőnél lévő liftek üzemeltetési és
hasznosítási feladatainak ellátása.
A jelen pontban foglaltak teljesüléséért a Társaság vezető tisztségviselője a felelős.

3.

A Fővárosi Utak fenntartása és üzemeltetése. A Fővárosi Utak és kapcsolódó feladatok részletes
meghatározását a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros
Önkormányzata között 2015. április 27. napján létrejött Megállapodás tartalmazza.

4.

A Lovas út menti parkolóban létesített elektromos autó gyorstöltő üzemeltetése.

5.

A 13/2021. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat alapján ellátandó Budapest I. kerület
Halászbástya felső kilátó szint beléptetésével kapcsolatos üzemeltetési feladatok, a beléptető
rendszerének üzemeltetésével és az azzal kapcsolatos egyéb tevékenységek elvégzése
feltételeit az Önkormányzat és a Társaság között kötött külön megállapodás tartalmazza.
IV.

A Szerződés hatálya

A Szerződést a Felek 2019. március l-jétől határozatlan időtartamra kötötték.
Jelen Szerződés 13/2021. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat számú önkormányzati
határozatnak megfelelő módosítása a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
leien módosítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2019. március 1. napján kelt
Kiegészítő Megállapodás.
V.

1

Közszolgáltatási díj, fizetési feltételek

A Felek rögzítik, hogy a Parkolási Rendszer üzemeltetése során megfizetett várakozási díj és a
pótdíj az Önkormányzatot illeti, azonban a Társaság (legalább) a közszolgáltatás ellátásához
szükséges költségeinek megtérítésére jogosult, amelyet Önkormányzat a Társaság által
kibocsátott előlegszámla alapján, vagy az elszámolást követően térít meg Társaság részére az
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e pontban részletezettek szerint.
7.1. A Társaság havonta utólagosan, tételes elszámolás alapján állít ki számlát az Önkormányzat
részére az előző hónap összes kiadásainak megtérítésére.
1.2. Minden, az Önkormányzat részére benyújtott számla mögé igazolásként csatolni kell az adott
időszakban figyelembe vett. Társaság által befogadott összes számlát, illetve egyéb bizonylat
másolatot valamint a személyijellegű kifizetéseket igazoló bér- ésjárulék összesítőt
1.3. Társaság külön számol e! a Fővárosi fenntartású utak parkolás üzemeltetésével összefüggő
költségekről.
1.4. A Társaságnak év eleién 25 millió Ft összegű előleg igénybevételére van lehetősége, amely
előleg felhasználásával legkésőbb tárgyév december 31 -ig elszámol.
2.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság által kiállított számla alapján a
Társaság tételesen elszámolt költségeit megfizeti.

3.

A Társaság az üzemeltetési szolgáltatások teljesítéséért előlegszámlát vagy havonta, utólag
jogosult számlát kiállítani.

4.

Az Önkormányzat az igazolt teljesítést követő 15 napon belül, a számlán feltüntetett
számlaszámra, átutalással egyenlíti ki a számla összegét. A kifizetés a Társaság bankszámláján
való jóváíráskor tekintett teljesítettnek. Az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő öt
munkanapon belül jelezni köteles Társaság felé a számla elfogadását, vagy visszautasítását.

5.

Szerződő

Felek

kifejezetten

rögzítik,

hogy

a

parkolással

kapcsolatos

bevétel

az

Önkormányzathoz folyik be.
6.

A Társaság kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a diszpécserközpont
elhelyezését biztosító, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Budapest Főváros I.
kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) megfelelő szakmai
színvonalon történő őrzés-védelmét biztosítja.
VI.

1

A Társaság jogai és kötelezettségei

A Társaság a feladatait a jelen Szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján,
a Szerződésben meghatározott költségtérítés ellenében köteles elvégezni.

2.

ATársaság a Szerződésben foglaltakat személyesen köteles teljesíteni a jelen szerződés szerint,
azonban az egyes részfeladatok vonatkozásában közreműködőket is bevonhat. A Társaság
közreműködő igénybevétele esetén, ezt megelőzően köteles az Önkormányzatot tájékoztatni
a közreműködő személyéről, illetve a megkötendő közreműködői szerződés fontosabb
feltételeiről.

3.

A Társaság felelős a maradéktalan és határidős teljesítéshez szükséges elegendő számú és
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szaktudású

személyzet

biztosításáért,

valamint

azért,

hogy

a

Szerződés

szerinti

szolgáltatásokat az ilyen típusú teljesítésekben jártas, megfelelő szakértelemmel rendelkező
társaságtól elvárható színvonalon teljesíti.
4

A Társaság kijelenti, hogy az üzemeltetés során a mindenkor hatályos, Budapest Főváros
közigazgatási területre vonatkozó parkolással összefüggő jogszabályok, valamint a Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete által megállapított, az I. kerület közterületein történő
parkolással összefüggő jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

5.

A közreműködő bevonásának feltételei az alábbiak:
Társaság a közreműködő teljesítéséért mind a minőségi követelmények, mind a határidők
tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. ATársaság a
szerződés teljesítésébe bevont közreműködő tevékenységét, termékeit a saját tevékenységére
vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni.

6.

Tilos a közreműködőnek harmadik személyre engedményeznie a közreműködői szerződésben
foglalt bármely jogát, vagy kötelezettségét, illetve a szerződés teljesítését.

7.

A Társaság a közreműködők tevékenységét a közreműködővel szerződő fél minőségében
felügyeli, a közreműködők képviseletét az Önkormányzat felé közvetlenül látja el. A
közreműködő az Önkormányzat felé semmilyen igényt nem támaszthat, jogviszony közöttük
nem jön létre.

8.

Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Társaság felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.

9.

A Társaság tevékenysége során szorosan együttműködik az Önkormányzat munkatársaival.
Munkáját úgy szervezi, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozza Önkormányzat napi
tevékenységét. Tervezett részleges, vagy teljes üzemszünet csak az Önkormányzat előzetes
írásbeli engedélye alapján lehetséges.

10. ATársaság egy - a jelen Szerződésben nevesített - kapcsolattartót nevez ki, aki ellátja a Társasági
feladatok irányítását, és felhatalmazást kap arra, hogy közvetlen kapcsolatot tartson a jelen
Szerződésben nevesített, Önkormányzat képviseletére kijelölt személlyel.
11. ATársaság haladéktalanul írásban közöl az Önkormányzattal minden olyan körülményt, amely
jelen Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti, vagy
befolyásolja.
12. A Társaság köteles az Önkormányzatot figyelmeztetni, amennyiben célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Társaság a felelős.
Ha azonban Önkormányzat a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja. Társaság az
Önkormányzat utasítása szerint, az Önkormányzat kockázatára köteles a munkát elvégezni.
13. A díj- és pótdíjbehajtással kapcsolatos kötelezettségek:
-

Ha a szolgáltatást igénybe vevők a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a Társaság
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a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának
időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére
postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldi.
- Amennyiben a díj- és pótdíjfizetési felszólítás ellenére sem történik teljesítés, úgy a Társaság
köteles a gépjármű üzemben tartójával szemben jogi eljárást kezdeményezni.
-

A Társaság a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés
érvényesítésére a jármű rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét, születési
idejét és lakcímét, a nem természetes személy üzemben tartó megnevezését és
székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát
a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig,
b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíj fizetési felszólítás megküldése céljából a
60 napos jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig,
c) a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a bírósági,
felszámolási és végrehajtási eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti.

14. A Társaság köteles jelen Szerződést - annak esetleges módosításaival egységes szerkezetben annak hatályba lépését követő 30 napon belül a honlapján közzétenni.
VII.

1.

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

Az Önkormányzat jogosult a szerződéses feladatok végrehajtásáról és a teljesítés állásáról
tájékozódni.

2.

Az Önkormányzat köteles a Társaságnak átadni minden olyan rendelkezésére álló adatot,
információt, dokumentumot (különösen a behajtási engedéllyel, vagy egyéb kedvezménnyel
rendelkező személyek, illetve gépjárművek jegyzékét), amely a jelen Szerződés teljesítése
érdekében szükséges.
Amennyiben a Társaság igényli, indokolt esetben az Önkormányzat munkatársai, szakemberei
előzetesen

egyeztetett

időpontban

díjmentesen

a

Társaság

rendelkezésére

állnak

konzultációs jelleggel.
3.

Az Önkormányzat köteles a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához
szükséges intézkedéseket saját hatás- és felelősségi körében kiadni.

4.

Az Önkormányzat a Társaság üzemeltetésébe adja a rendszereihez való helyszíni hozzáférést
biztosító területeket és a távoli hozzáférés infrastruktúráját (hálózat), melyről Szerződő Felek
külön Üzemeltetési Szerződést kötnek.

5.

Az Önkormányzat köteles a jelen Szerződést - annak esetleges módosításaival egységes
szerkezetben - annak hatályba lépését követő 30 napon belül a honlapján közzétenni.
VIIL Együttműködési kötelezettség, a kapcsolattartás formája

1

Felek a Szerződés teljesítése során annak tárgyára és sajátosságaira való tekintettel fokozott
együttműködésre kötelesek. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely bármelyik Fél
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kötelezettségeinek teljesítését akadályozza, vagy késedelem veszélyével fenyeget. Felek
kölcsönösen kötelesek egymást értesíteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a
késedelem, illetve egyéb akadályoztatás elhárítható legyen.
2.

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely pontja érvénytelennek
bizonyulna, úgy az nem hat ki az egész Szerződés érvényességére, hanem az adott érvénytelen
pont helyébe a jogszabályoknak, illetve a Szerződés szellemének megfelelő rendelkezés kerül
automatikusan.
Amennyiben bármely ilyen okból szükség lenne a szerződés megfelelő módosítására, úgy a
Felek kölcsönösen együttműködve, a jogszabályoknak és a Szerződés céljának megfelelően
módosítják a Szerződést a lehető legrövidebb időn belül.

3.

Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő kapcsolattartókat jelölik ki.

Az Onkormánvzat részéről:
Teljes körűen:
név:

Váradiné Naszály! Márta polgármester

Cím:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Telefon:

458-3012

Telefax:

458 3081

E-mail: hivatalObudavar.hu
Panasz, közérdekű bejelentés ügyintézése során:
név:

ügyfélszolgálati ügyintéző

Cím:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

Telefon:

458-3030

Telefax:

458-3081

ATársaság részéről:
Teljes körűen:

4.

név:

Dőri Tamás ügyvezető

Cím:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

Telefon:

+36 20 239 7210

A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat tételére a Felek képviseletére felhatalmazott
személyek jogosultak.

E jognyilatkozatokat írásban kell

megtenni. A jognyilatkozatot

személyesen, vagy postai úton ajánlott levélben, vagy tértivevényes küldeményben, vagy
sürgős

esetben

telefax

útján

kell

a

másik

Félhez

eljuttatni.

Elektronikus

úton

kötelezettségvállaló, vagy igényérvényesítő jognyilatkozat nem tehető.
5.

Szerződő Felek az együttműködés keretében teljesítendő - az előző bekezdés körébe tartozó
jognyilatkozatokat kivéve - írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik Fél által kijelölt
kapcsolattartóhoz kötelesek megtenni, és a másik Fél kapcsolattartójától kötelesek az ilyen
értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Ez a rendelkezés nem
zárja ki azt a lehetőséget, hogy információcsere történjen az Ónkormányzat és a Társaság, vagy
közreműködő teljesítésben részt vevő más tagjai között.
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6.

Az értesítés írásbeli formájára és elküldési módjára a 4. pontban foglaltak irányadók azzal az
eltéréssel, hogy ezek az értesítések elektronikus úton is továbbíthatók.

7.

Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos, bármelyik Féltől származó, és a másik Fél jóváhagyását, utasítását vagy
intézkedését igénylő értesítésére lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb öt
munkanapon belül válaszolnak az intézkedési határidő megjelölésével. Ez nem jelentheti a
szerződésben szereplő döntési és válaszidők meghosszabbítását.

8.

Az Önkormányzat kijelöli, és megfelelő hatáskörrel felruházza azt a személyt, aki a
kapcsolattartásért felelős, koordinálja és ellenőrzi az Önkormányzat által elvégzendő
feladatokat, és ellátja az átadás-átvételi eljárás során felmerülő feladatokat.

9.

Az Önkormányzat minden olyan változásról értesíti a Társaságot, mely az általa végzett
tevékenységet, illetve annak hatékonyságát befolyásolja annak érdekében, hogy a Társaság a
kikötött határidőben szerződésszerűen teljesíthessen.

10. A Társaság írásban közölt megkeresésére az Önkormányzat köteles minden olyan döntést
meghozni, és 10 munkanapon belül írásban közölni a Társasággal, amely a megfelelő teljesítés
érdekében szükséges.
IX.

1

A Szerződés megszűnése

A Szerződés megszüntetése
A jelen Szerződés megszüntetésére közös megegyezéssel és azonnali hatályú - rendkívüli felmondással kerülhet sor, amennyiben a másik fél valamely szerződéses kötelezettségét
súlyosan megszegi.

2.

Elszámolás a Szerződés megszűnése esetén
Felek a Szerződés megszüntetése esetén a Szerződés megszűnését követő 30 napon belül
elszámolnak egymással és teljesítik a Szerződés megszűnése időpontjában egymással
szemben fennálló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.
X.

1

Adatkezelés és adatbiztonság

Titoktartás
A Társaság a Szerződés teljesítése során köteles az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat
megtartani, továbbá közreműködőivel is megtartatni.
Szerződő Felek a jelen Szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatásokkal
kapcsolatos, a másik Fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot
bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása
hiányában egyik Fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személyek
tudomására.
Az üzleti titkot képező információkat a Felek jelen jogviszony megszűnése esetén sem
jogosultak illetéktelen harmadik személyek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más
módon hasznosítani, továbbá a másik Fél és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon
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felhasználni.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az adatokra, melyeknek közzététele
jogszabály alapján kötelező.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Társaság referenciaként hivatkozhat a jelen
szerződésre.
2. Adatbiztonság
Az Ónkormányzat vállalja, hogy azokat a szabályzatait, melyek ismeretére a Társaságnak
feladatai ellátása érdekében szüksége van, a Társaság rendelkezésére bocsátja. A Társaság a
Szerződés teljesítése során köteles figyelemmel lenni ezekre az előírásokra.
A Társaság jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés
teljesítése folyamán kezelésébe került adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeinek
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
rendelete (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően mindenkor eleget
tesz.
XI.

1

Bizalmas információk kezelése

Szerződő Felek a másik Féllel közölt, vagy valamely Fél tudomására jutott minden információt
bizalmasan kezelnek, és kizárólag a Szerződés céljára használják fel.
A bizalmas információk a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem fedhetők fel,
kivéve, ha
a) jogszabályok alapján kötelező, ugyanígy
b) ha az adott bizalmas információ köztudomású, de nem a jelen titoktartási rendelkezés
megsértése következtében került nyilvánosságra.

2.

A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad, továbbá a
Szerződő Felek a Szerződés megszűnésének időpontjában kötelesek a másik Félnek
visszajuttatni minden, a másik Fél által adott bizalmas információt, valamint nyilatkozatot tenni
arról, hogy bizalmas információt nem tartott vissza.

3.

Mindkét

Fél

tájékoztatja

az

érintett

munkavállalóit

a

jelen

Szerződésben

foglalt

kötelezettségeiről, és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti
kötelezettségek teljesítéséért.
4.

A Társaság információközlése az alkalmazottai és megbízottai felé bizalmasan, kizárólag a
Szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történhet.

5.

A Társaság köteles figyelembe venni, hogy szolgáltatás teljesítésének helyszíne részben a
nyilvánosság elől elzárt terület, és a teljesítés során a Társaság, vagy a közreműködők
szakemberei olyan információkhoz, adatokhoz férhetnek hozzá, melyek nem nyilvánosak, ezért
az azok védelmét szolgáló titoktartási nyilatkozatot kell csatolni.
A szakembereknek meg kell felelniük a teljesítés helyszínére történő belépést, illetve az
adatokhoz történő hozzáférést szabályozó előírásoknak, követelményeknek (pl,: büntetlen
előélet). Ennek ellenőrzéséhez a szükséges hozzájárulást a Társaság és a közreműködők
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kötelesek megadni. A Társaságnak vállalnia kell, hogy az Önkormányzat kifogása esetén az
érintett személy foglalkoztatásét felfüggeszti, illetve helyettesítéséről gondoskodik.
XII.

1.

A vitás kérdések rendezése

A Társaságnak és az Önkormányzatnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen

tárgyalások útján

rendezzék a

Szerződés teljesítése

keretében felmerült

nézeteltéréseket vagy vitákat.
2.

Ha az érintett Felek az említett közvetlen tárgyalások során nem tudják megoldani a szerződés
alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy bírósági eljárás esetére az
általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.
XIII.

Záró rendelkezések

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Preambulumban megjelölt, valamint
a mindenkor hatályos egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek képviselői az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés la.) pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.
Felek a jelen Szerződést tanulmányozás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2022.

Kelt: Budapest, 2022.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budavári Kapu Kft.

Képv.: Váradiné Naszály! Márta

Képv.: Dőri Tamás Péter

polgármester

ügyvezető

Önkormányzat

Társaság

Jogi ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2022..
Pénzügyi ellenjegyzés:
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Kelt: Budapest 2022.

Szolgáltatási szerződés

amely létrejött
egyrészről

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

székhelye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

adószám:

15735643-2-41

Képviselő:

Váradiné Naszály! Márta polgármester

kapcsolattartó neve:

dr. Vörös Mária Éva Közterület-felügyeleti Iroda vezető

kapcsolattartó elérhetősége: Tel.:+36/20/264-9070
e-mail:voros.maria@budavar.hu
mint szolgáltatást megrendelő szervezet (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
székhely:

a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-952764
adószám:

23117413-2-41

Képviselő:

Dőri Tamás Péter ügyvezető

kapcsolattartó neve:

Blázsovics Csaba

kapcsolattartó elérhetősége: Tel: +36/20/395-8440
e-mail: blazsovics.csaba@budavarikapu.hu
mint a szolgáltatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Szolgáltató), együttesen Szerződő Felek
között jött létre, határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott hatályba lépés napjától 2023.
december 31. napja közötti időszakra, az alábbiak szerint:

Preambulum

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 20. § (6) bekezdése alapján, a
korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott
várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett
jármű (a továbbiakban: szabálytalanul elhelyezett gépjármű) balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem
akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset
alkalmazhat.
A Kftv. 20. § (7) bekezdése alapján a felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármű elszállításához,
továbbá az intézkedéssel érintett jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez - szerződés alapján közreműködőt vehet igénybe.
A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült
költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM rendelet)
foglaltak alapján intézkedés végrehajtásához a közterület-felügyelet felelősségbiztosítással rendelkező
közreműködőt is igénybe vehet.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az IRM rendelet szerinti
felelősségbiztosítási kötvény kiállítása. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felelősségbiztosítási díj
fedezetét Megrendelő a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladat ellátása során a Kftv.-ben valamint az IRM rendeletben
foglalt szabályokat tekintik irányadónak és kötelezettséget vállalnak az abban foglaltak maradéktalan
betartására.
1.

A szerződés tárgya

1.1. A Közterület-felügyelet által felhelyezett kerékbilincs leszereléséhez Megrendelő - a jelen szerződésben
Szolgáltatóként megnevezett - Közreműködőt vesz igénybe.
1.2. A Szolgáltató a Közterület-felügyelet által felhelyezett kerékbilincs leszerelését közterület-felügyelő
jelenléte nélkül végzi.
1.3. A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező feladat ellátásához az alábbiak szerint biztosítja a
technikai feltételeket:
1.3.1.

NMP-548 forgalmi rendszámú DACIA Duster típusú személygépkocsi

1.3.2.

1 db SÍM kártyával ellátott telefonkészülék az összes tartozékával

1.3.3.

1 db PDA készülék a SESSION informatikai rendszerrel

1.3.4.

1 db ZEBRA nyomtató

1.3.5.

a feladat ellátásához szükséges nyomtatványok, irodaszerek
Z.Szolgáltató kötelezettségei:

2.1. A Szolgáltató a feladat ellátásához a hét minden napján 00.00 és 24.00. óra között 1 fő gépjárművezetőt,
valamint 1 fő technikai munkatársat biztosít, akik a kerékbilincs eltávolításával felmerülő technikai és
adminisztratív feladatot ellátják.
2.2. A Szolgáltató a kerékbilincs leszerelése során úgy köteles eljárni, hogy az érintett járművet károsodás
vagy sérülés ne érje.
2.3. A bizonyíthatóan a kerékbilincs leszerelése során a gépjárműben keletkezett kér a Szolgáltatót terheli.
2.4. Amennyiben a szabálytalanul elhelyezett gépjármű Üzemeltetője a Megrendelő felé a kerékbilincs
leszerelését kezdeményezi, a Megrendelő diszpécserének utasítására a Szolgáltató munkatársa az
Üzemeltető jelenlétében köteles a kerékbilincset - a leszerelés díjának egyidejű megfizetése mellett - a
legrövidebb időn, de legkésőbb 2 órán belül leszerelni és a járművet az Üzemeltető részére birtokba adni.
Ha a kerékbilincs leszerelése nyitva álló, a leszerelést akadályozó, előre nem látható körülmény merül fel,
arról a Szolgáltató munkatársa felmerülés időpontjában köteles a Megrendelő diszpécserét - a
kapcsolattartásra megadott telefonszámon - haladéktalanul értesíteni.
2.5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a feladat ellátásához biztosított technikai
eszközöket köteles a Megrendelő által elkészített szakmai szabályozásban foglaltak szerint használni, a neki
felróható okból bekövetkezett meghibásodásért és károkért a Megrendelő felé anyagi felelősséggel tartozik.
3. Megrendelő kötelezettségei:

3.1. A Megrendelő a Közterület-felügyelet útján
3.1.1.

ellátja a kerékbilincs felszerelésével, valamint a csökkentett áron leszerelhető kerékbilincs
leszerelésével kapcsolatos feladatokat

3.1.2.

elkészíti a feladat ellátásához szükséges szakmai szabályozást

3.1.3.

szakmai

felkészítést

tart

a

Szolgáltató

munkatársai

részére

igény

szerinti

rendszerességgel, de évente minimum 1 alkalommal
3.1.4.

gondoskodik a Szolgáltató részére az 1.3. pontban meghatározott technikai eszközök
folyamatos üzemeltetési feltételeinek biztosításáról (beszerzés, üzemanyag ellátás,
szervizelés stb.). A Megrendelő a technikai eszközök meghibásodása esetén a szervizelés
időtartamára csere eszközt biztosít.

-33.1.5.

0-24 órás diszpécserszolgálatot üzemeltet, amely koordinálja és támogatja a Szolgáltató
feladatellátását.

3.1.6.

gondoskodik a kerékbilincs közterület-felügyelő általi leszerelésének a lehető legrövidebb
időn

belül történő végrehajtásáról amennyiben a Szolgáltató a 2.4. pontban

meghatározott úton jelzi a Megrendelő diszpécserszolgálata felé a kerékbilincs
leszerelésének akadályát.
3.2. A Megrendelő a leszerelt kerékbilincsek darabszámáról napi kimutatást vezet, amelyet minden héten
csütörtökön 16.00 óráig a Szolgáltató kapcsolattartója részére átad.
4. Szolgáltatási díj és fizetési feltételek

A Szolgáltatót az elvégzett feladatért, minden leszerelt kerékbilincs után az IRM rendelet mellékletének 1.b)
2 pontjában meghatározott rögzítési díj 85%-ának megfelelő összegű szolgáltatási díj illeti meg.
5. A Szerződő Felek közötti elszámolás módja

5.1. A tételes kerékbilincses elszámolás a Szerződő Felek között havonta történik. A Szolgáltató jogosult a
teljesítés igazolását követően számlát benyújtani legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
5.2. A kerékbilincs alkalmazásáért - a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármű Üzemeltetője által fizetendő költség összege a Megrendelőhöz folyik be. A Megrendelő az alkalmazott kerékbilincsek számáról
havi összesítő kimutatást készít, melyet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Szolgáltatónak megküld.
A Szolgáltató a havi összesítő kimutatást ellenőrzi és amennyiben azt rendben találja kiállítja a 4. pont szerinti
szolgáltatási díj alapján kiállított számlát.
5.3. A számla teljesítésigazolására a Megrendelő kapcsolattartója jogosult és köteles.
5.4. A Megrendelő a számlát kiállításától számított 30 nap fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki.
5.5 A Megrendelő a Szolgáltató részére előleget nem biztosít.
5.6. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Polgári Tön/énykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult.
5.7. Amennyiben a Szolgáltató részére a gépjármű Üzemeltetője felől jelen szerződésből eredően bármilyen
készpénz kifizetés történik a Megrendelő felé, - arról a Szolgáltató a Megrendelő által készített szakmai
szabályzatban foglaltak szerint - a kifizetést követő 24 órán belül tételesen elszámolni köteles.
6. Felelősség az okozott károkért

6.1. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés szerint elvégzett kerékbilincs leszerelésével a gépjárműben
okozott kárért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.
6.2. A Szolgáltató a 2.4. pontban meghatározott, a kerékbilincs leszerelésére rendelkezésre álló idő legalább
egy órával történő túllépése esetén - amennyiben Szolgáltató az abban meghatározott okokból nem
mentesül a felelősség alól - a Megrendelő részére késedelmi kötbér jogcímen esetenként a kerékbilincsnek
az IRM rendelet mellékletének 1 .b) 2 pontjában meghatározott összeget köteles megfizetni.
6.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által a Szolgáltatási Szerződésben
meghatározott feladat ellátásához átadott gépjármű átadáskon hibájáért, iratainak hiányosságaiért, műszaki
vizsgájának érvényességéért és az ezekből eredően a Megrendelőt ért esetleges károkért felelősséget nem
vállal.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Felek jelen Szolgáltatási Szerződést 2022. augusztus 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó

határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele az IRM rendelet 2.§ szerinti
felelősségbiztosítási szerződés hatálybalépése. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Szolgáltatási
Szerződéshez csatolásra kerül.
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7.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem vagy nem elegendő
részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
Kftv., valamint az IRM rendelet rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha valamelyik fél súlyos
szerződésszegést követ el. A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő részéről az
együttműködési és teljes körű tájékoztatási kötelezettség elmulasztását, míg a Szolgáltató részéről a 2.4
pontban meghatározott, kerékbilincs leszerelésére álló határidő többszöri, indokolatlan túllépését.
7.4. A Szerződő Felek azon általuk nem várt esetre nézve, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott
feladatok teljesítése során közöttük vitás kérdések merülnek fel, megállapodnak abban, hogy ezeket
tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy felek jelen
szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére bírósághoz fordulhatnak.
7.5. Szolgáltató jelen szerződés megkötésének napján kelt írásos nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l.b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A
nyilatkozat a szerződés Megrendelőnél iktatott példányához került csatolásra.
7.6. Szerződő Felek a jelen szerződést gondos áttanulmányozás után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - jóváhagyólag írták alá 6 azaz hat példányban.
Mellékletek:

-

Átláthatósági nyilatkozat

-

Titoktartási nyilatkozat

-

Adatkezelési tájékoztató

Budapest, 2022. év...............hónap........ nap

Budapest, 2022. év................ hónap........ nap

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budavári Kapu Kft.

Képv.: Váradiné Naszály! Márta

Képv.: Dőri Tamás Péter

polgármester

ügyvezető

Önkormányzat

Társaság

Jogi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapják:

1-2.pld. Budavári Kapu Kft.
3-4.pld. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
5-6. pld Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Flivatal

-5....melléklet
Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-a szerinti megfelelésről

Alulírott

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

(Lakcím:

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

........................................................................................; Adóazonosító jel: ........................... ) büntetőjogi
felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam
képviselt

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

szervezet

a

nemzeti

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek*:

- tulajdonosi szerkezete, a
megakadályozásáról

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

szóló

törvény

szerint

meghatározott

megelőzéséről és

tényleges

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
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melléklet
Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott

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

(székhely:.......................

adószám:.................................,

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

cégszerű aláírás

-7melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés
teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő 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 betartáséval - 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, TÁJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.
3.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az

egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.

Az adatkezelés célja: A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben

az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal
közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.

Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A
számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.

Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés

előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.

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

7.1.

A tájékoztatás kéréshez való jog

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

A helyesbítéshez 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) valójog
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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.ribudavar.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: ugyfelszolgalatLffinaih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem.
Budapest, 2022................... „..."
cégszerű aláírás
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1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 263/2021

(XII.16.) önkormányzati határozatában (a

továbbiakban: Határozat) foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz
keretében meghirdetett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021
azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra. A pályázat alapján az
Önkormányzat 300 000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati
azonosítószám: RRF-1.1.2-21-2022-00064. A tervezett projekt címe: Mini bölcsődével a személyre
szabott környezettudatos fejlesztésért (a továbbiakban Projekt).

A Határozat 3. pontja szerint Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges megrendelések és szerződések
(tervező, pályázatíró) aláírására, valamint a pályázat beadásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére,
és a pályázat benyújtására, hiánypótlások teljesítésére és a támogatási szerződés aláírásra.

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a szükséges mellékletek elkészültek, a kötelező
együttműködési megállapodások (a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
és a Lechner Nonprofit Kft.-vel) létrejöttek, és a szintén kötelező Magyar Államkincstárnál vezetett
számla nyitása is folyamatban van.
A Projekt teljes körű lebonyolításához szükséges a polgármesteri felhatalmazás a támogatási
szerződés megkötését követő időszakra, jelen előterjesztés ezt a célt szolgálja.

A Projektben egy mini bölcsődét tervezünk kialakítani 3 csoporttal, ami egyenként 8 főt képes
befogadni (összesen 24 fő), egy az önkormányzat 100%-os (1/1) tulajdonában lévő, természetben a
1016 Budapest, Dezső u. 8. szám alatti, 1212 m2-es ingatlanon álló, jelenleg használaton kívüli, funkció
nélküli épületben, az alább részletezett műszaki tartalommal.
Az egykori zeneiskola felújítandó 3 szint + tetőterasz kialakítású, együttesen bruttó 595,2 m2
alapterületű épülete a 7387/1 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el a Naphegyen, természetben a
1016 Budapest, Dezső u. 8. szám alatt. A Budavári Önkormányzat által kialakítandó 3 csoportos új mini
bölcsőde hozzájárul Budapest I. kerületének társadalmi és gazdasági fenntarthatóságához a korai
nevelés feltételrendszerének javításán, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésén és a szülők
foglalkoztatási esélyeinek növelésén keresztül. A bölcsődei csoportok kialakítása a Budavári
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezeten belül önállóan működő Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde intézmény keretein belül valósul meg. A 3 csoportos mini bölcsőde a meglévő
hagyományos bölcsődei csoportokkal változatos, a szülői igényekhez rugalmasan igazodó ellátást
tudnak majd biztosítani. A csoportok optimális kialakítására egy, az 1910-es évek legelején
többfunkciós lakóház- és irodatömbnek épült, a 2000-es években részben zeneiskolaként működő, de
2010-ben funkcióját vesztett és végleg felhagyott, leromlott állapotban lévő, ezért felújítandó saját
tulajdonú épületben van lehetősége az önkormányzatnak.
Az egykori kerületi zeneiskola épületében, egy akadálymentesen megközelíthető bölcsőde kap helyet,
három mini bölcsődei csoportszobával, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, valamint egy új
főzőkonyhával a pinceszinten. Az udvaron új parkolók, új teraszos kialakítású játszókertek, valamint egy
új

épített,

akadálymentes

rámpa

kerül

kialakításra.

Az

épület

energetikai

megújulását,

fenntarthatóságát segíti a teljes épületrész külső hőszigetelése, a meglévő nyílászárók cseréje ill.
felújítása, a napelemek telepítése a tetőn, valamint az új hőszivattyús kazán kialakítása a pinceszinten.
Az épület pinceszinten (szuterén szint, összesen: 201,1 m2) a déli oldal felől két új bejáratot kap.
A személyzeti bejárat felől közelíthetők meg az irodai, valamint a gyermeknevelői helyiségek, a hozzájuk
tartozó kiszolgáló helyiségek, valamint a gépészeti helyiség: - előtér, közlekedő, személylift gyermeknevelői szoba - teakonyha (felnőtt étkező) - vezetői szoba - felnőtt öltöző, felnőtt mosdó, felnőtt
WC helyiség, tak. szer. tároló - gépészeti helyiség, hőszivattyús kazánnal.
A gazdasági bejárat felől közelíthető meg a főzőkonyha és a konyhához tartozó alábbi kiszolgáló
helyiségek: - közlekedő - öltöző, zuhanyzó helyiség - tárolók, takarítószer tároló - zöldség előkészítő hús előkészítő - főzőkonyha - fekete mosogató, fehér mosogató - tálaló helyiség (étellifttel).
A földszinten (összesen 209,8 m2) kap helyet, a három mini bölcsődei csoportszoba, a hozzájuk tartozó
kiszolgáló helyiségekkel: - előtér, közlekedő, személylift - 3 db mini bölcsődei csoportszoba - 2 db
gyermek mosdó helyiség - 2 db gyermek öltöző - 1 db akadálymentes mosdó (melyet a szülők is
használhatnak). Az emelet (összesen 42,4 m2 lesz) 1 db előtér, 1 db közlekedő, 1 db személylift és 1 db
fejlesztő szoba, míg a terasz (összesen 22,65 m2) és a teraszra felvezető lépcső felújításra fog kerülni,
valamint napelemek kerülnek elhelyezésre a tető déli tájolású oldalára.

Az épület akadálymentesítése során az udvaron egy akadálymentes épített rámpa kerül kialakításra, az
épületen belül a pinceszinttől az emeletig (tetőtérig) közlekedő akadálymentes személylift kerül
telepítésre. Akadálymentes parkolót építünk ki, valamint infokommunikációs akadálymentesítés valósul
meg.
Az épület körüli udvar is teljesen megújul. Gyermekeként 10 m2 alapterületű teraszos játszókertek
kerülnek kialakításra a tervezett csoportszobákhoz, ahol 3 db fa szerkezetű kültéri játéktároló is helyet
kap. 7 db parkoló kialakítása szükséges, amelyből egy akadálymentes lesz. Új autós út épül a gazdasági
bejárat megközelítésére, emellett új gyalogos utak is épülnek a személyzeti és a gazdasági bejáratokhoz
vezetően, Új épített, akadálymentesített rámpa kerül kialakításra az épület északi oldala mentén, amely
lehetővé teszi a főbejárat akadálymentes megközelítését. A kerítés, valamint a bejárati kapu is
felújításra kerül. A Dezső utca felől egy új gyalogos- és autóbejárat kerül kialakításra a meglévő bejárat
helyén.
A Projekt pályázatban tervezett költségvetése 810 675 304 Ft, mely indikatív ajánlatok és tervezői

költségbecslés alapján készült 2022. január 4-én. A tervezett költségekre vonatkozó fedezet a
támogatáson túl a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati
rendelete 6. mellékletében a Beruházási céltartalékok 8. sor „Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8."
előirányzaton bruttó 650 000 000 Ft összegben rendelkezésre áll.
A Projekt ütemezését az alábbiak szerint tervezzük (előteljesítés lehetséges):

Mérföldkő

Elérésének tervezett

sorszáma

dátuma

1

2022. 12. 31.

Projekt-előkészítés 1. - tervezés

2

2023. 03.31.

Projekt-előkészítés II. - közbeszerzés lefolytatása

3

2023.12. 31.

Kivitelezés 50%

4

2024. 06. 30.

Kivitelezés 100%

5

2024. 09. 30.

Használatba vétel

6

2024. 11.30.

Projekt fizikai befejezése

Megnevezése

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

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

...12022. {....) önkormányzati határozata
a Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos fejlesztésért projekthez kapcsolódó
döntésekről

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi
Terv Plusz kertében meghirdetett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF1.1.2-2021

azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra

benyújtott pályázat alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés szerinti RRF-1.1.2-212022-00064 azonosítószámú Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos
fejlesztésért című projektet (a továbbiakban: Projekt) megvalósítja.
2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletében a Beruházási céltartalékok 8. sor „Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca
8." előirányzaton bruttó 650 000 000 Ft összegben rendelkezésre álló fedezet (önrész) a
projekt előrehaladtával a szükséges mértékben felhasználásra kerüljön.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a
projekt lebonyolítására és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó
hatósági és bejelentési eljárásokban, valamint közműszolgáltatói egyeztetések és
engedélyeztetések során teljes jogkörrel eljárjon. A közbeszerzési eljárás hatálya alá nem
tartozó beszerzéseket lefolytassa, szerződéseket megkösse, valamint a támogatási
szerződéshez, továbbá annak teljesítéséhez kapcsolódó intézkedéseket, nyilatkozatokat
megtegye, szerződéseket megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. június
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1.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Budavári
Önkormányzat) a korábbi években a kerületi társasházak részére ún. épület-felújítási hitel pályázatot
írt ki a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által
nyújtható egyes támogatásáról szóló módosított 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) alapján.
Az önkormányzati épület-felújítási hitel támogatás lényege:
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 12/2001 (I.
31.) Korm. rendelet) alapján a társasházak jelentősebb mértékű felújítási munkákra ún. államilag
támogatott hitelt vehetnek fel. A 12/2001 .(1.31.) Korm. rendelet által szabályozott kamattámogatás azt
jelenti, hogy a banki hitelszerződés első öt évében a kamat 70%-ára, a második öt évében 35%-ára

1

!V7.

f

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

nyújt az állam támogatást. A Budavári Önkormányzat ezt az állami támogatást egészíti ki az első öt
évben 2 %-os, a második öt évben 4 %-os kamattámogatással, ezzel könnyítve meg a társasházak
számára a hitel felvételét. A hitelt nyújtó pénzintézettel - mely jelen esetben a Raiffeisen Bank (a
továbbiakban: Bank) - az Önkormányzat külön szerződést köt minden egyes társasháznak nyújtandó
kamat, valamint óvadéki támogatás összegéről és feltételeiről (ugyanis az Önkormányzat a
kamattámogatáson túl óvadékot is elhelyez a Banknál a megállapított hitelösszeg 20 %-os mértékében,
de max. 5 millió Ft értékben).
A legutóbbi pályázati kiírásra 2019 tavaszán került sor, ekkor nem érkezett a társasházak részéről
pályázat, 2020-2021-ben pedig a kialakult veszélyhelyzet miatt maradt el a pályáztatás.
2021. november 25-i ülésén a Képviselő-testület 204/2021. (XI.25.) önkormányzati határozatával
jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó Épület-felújítási hitel pályázat 2021 decemberében történő kiírásét,
azonban a 2021. december 16-i Képviselő-testület 264/2021. (XII.16.) önkormányzati határozatával
önkormányzati képviselői előterjesztésre a kiírás határidejét 2022. márciusra módosította. A kiírási
határidő módosítására azért került sor, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei
vizsgálják felül az egész támogatási rendszert. Ennek eredményeképpen - különös tekintettel a
közelmúltban bekövetkezett gazdasági, pénzügyi viszonyok drasztikus változásaira, valamint az
Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzésére - a T. Képviselő-testület előző, május 26-i ülésén
a Rendelet módosításáról döntött.
E rendeletmódosítás alapján már az új kondíciókkal válik kiírhatóvé a 2022. évi épület-felújítási hitel
pályázat, melynek szövegét és mellékleteit jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
A kamattámogatásokra fordítandó összeg fedezetét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete „K512 rovat - Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre" soron 4 millió Ft összegben biztosította, a Rendelet módosítása
következtében ez a fedezet elegendő lesz.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület
egyszerű többséggel szavaz.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2022. önkormányzati határozata
a 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírásáról

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi Épület-felújítási hitel
pályázat kiírásáról szóló 204/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatot visszavonja.
II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal a 2022. évre Épület-felújítási hitel pályázatot ír ki, azzal, hogy a kiírás közzétételének
határidejét 2022. július 8-ban határozza meg, továbbá megállapítja, hogy a támogatásra fordítandó
összeg fedezete a Budavári Önkormányzat Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre" soron K512 rovaton 4 millió Ft összegben rendelkezésre áll.

III. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati kiírás közzétételére, a pályázati anyagok döntéselőkészítési feladatainak ellátására.
Határidő:

a közzétételre 2022. július 8.,
a döntéselőkészítésre 2022. november 30.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Iroda
Budapest, 2022. június 7.

3.

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

-

pályázati kiírás
pályázati adatlap a mellékleteivel

PÁLYÁZAT! KIÍRÁS
társasházak által igényelhető felújítási hitel támogatásához

(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évre pályázatot ír ki
a kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez az Önkormányzat a Raiffeisen Banknál történő óvadéki betét
elhelyezésével, valamint kamattámogatott hitelfelvétel lehetőségével biztosítja a társasházak részére a
felújítási munkálatok finanszírozását.
A 2022. évi pályázatra azok a társasházak pályázhatnak, ahol az épületen jelentős felújítási munkákat
kívánnak elvégezni.
A pályázat közzétételének ideje: 2022. július 08.
A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint letölthető a vwvw.budavar.hu weboldalon.
A pályázatokat a kiírást követően folyamatosan lehet benyújtani 2022. október 31-ig. A formailag és
tartalmilag megfelelő pályázatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével.
A 2022. évi pályázaton legfeljebb két társasház felújítási hitele támogatható.
A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Apályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, „ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI HITELPÁLYÁZAT”felirattal.
A pályázat benyújtásának helye:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázaton kizárólag az I. kerületi Társasházak, és Lakásszövetkezetek (a továbbiakban: társasház)
pályázhatnak.
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

a)

az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház
alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották).
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Önkormányzatot megillető
egyéb lejárt tartozással, vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással.
c) hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött munkálatok esetében rendelkezik az illetékes hatóság
engedélyével, igazolásával és
d) közgyűlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyűlés döntött - a pénzintézettől
igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó - a felújítási alap javára
történő befizetési kötelezettségről, vagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.
A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a pályázó a lakáscélú állami támogatásokról
szólói 2/2001 (1.31.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti állami kamattámogatott kölcsönben részesül.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz vehető
igénybe:

a) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerősítése, talajvíz elleni védelem;
b) tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása;
c) függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
d) liftfelújítása;
e) lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása;
f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések és
vezetékhálózatok - különös tekintettel a gázvezeték rendszer - teljes vagy részleges
felújítására, korszerűsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv
berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével);
g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének
javítását vagy a baleset megelőzést célzó munkálatokkal;
h) felszíni csapadékvíz elvezetése;
i) villámvédelem.
A támogatás kizárólag fentiekben meghatározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket
meg nem haladó kivitelezési és lebonyolítási költségeinek fedezésére nyújtható.
Az Önkormányzat az alábbi módon nyújt támogatást a társasházaknak a banki hitelfelvételhez:

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől igényelt és általa már
jóváhagyott hitelösszeg
a) 20% -ig terjedő óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint
b) a hitelösszeget terhelő banki kamat
- 30%-a, de legfeljebb 2 százalékpont, a hitel futamidejének első 5 évében,
- 65%-a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Abban az évben, amelyben a társasház a 12/2005. Kt. rendelet alapján támogatásban részesül,
egyéb támogatásban - a vis major támogatást kivéve - nem részesülhet.
A támogatás időtartama (futamideje) legfeljebb 10 év lehet.
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalnál. A pályázathoz mellékelni kell:
-

-

-

Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank
részére megküldésre kerül).
a felújítás elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló társasházi közgyűlési
határozatot, amely a kért összeget és futamidőt, valamint a pénzintézettől igényelt kölcsön
visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó felújítási alapba történő befizetési
kötelezettség mértékét, avagy a megemelt mértékű közös költséget is tartalmazza.
a tervezett felújítási munkák részletes műszaki leírását (szükség szerint műszaki rajzokkal
együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait.
részletes költségvetést.
nyilatkozatot a pénzügyi fedezet forrásairól.
igazolásokat arról, hogy a társasháznak nincs közüzemi és egyéb köztartozása,
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a társasháznak nincs hiteltartozása, a Budavári
Önkormányzatot megillető lejárt tartozása.
a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, illetve a lakásszövetkezet
alapszabályát.

-

a társasház, illetve lakásszövetkezet tulajdoni törzslapját.
a hatósági engedély, igazolás másolatát.

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!
Mellékletek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adatkezelési tájékoztató
Nyilatkozat I.
Nyilatkozat II.
Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok
Átláthatósági nyilatkozat
ÁFA nyilatkozat

A pályázatok elbírálásáról a társasházak és a Raiffeisen Bank Zrt. írásban értesítést kapnak. A
társasháznak ezt követően van lehetősége hitelszerződést kötni a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.
Egyéb információk:

A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány a Budapest Főváros I. kerület, Budavári
Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodában (1014 Budapest. Kapisztrán tér 1.) beszerezhető,
valamint a www.budavar.hu honlapunkról is letölthető.
A banki feltételek változása esetén, az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
részben vagy egészben visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok elbírálására, valamint a nyertes pályázókkal létrejövő jogviszonyra Önkormányzat által
nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján és a főépítész irodacabudavar.hu e-mail címen.
Budapest, 2022. július 8.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP
társasházak által igényelhető felújítási hitel támogatásához

(Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)
A Társasház megnevezése:
A Társasház címe:
A Társasház adószáma:
A Társasházban lévő lakások száma:
Az ingatlan helyrajzi száma:
Az Alapító Okirat kelte:
Közös képviselet neve (cégnév):
Közös képviselő neve:
Címe:
Mobil telefonszáma:
E-mail:
A munkálatok megnevezése, amelyhez a Társasház a hitelt igényelheti:

(kérjük megjelölni azon munkálatokat, amelyre a társasház a hitelt igényli)
Az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása
Alap megerősítés
Az épület talajvíz elleni védelmének munkálatai
Tető, tetőszerkezet felújítása
Kémények teljes, vagy részleges felújítása
Függőfolyosók és erkélyek felújítása
Lift(ek) felújítása
Lépcsőház, egyéb közös használatú terek felújítása
Épületgépészeti berendezések, vezetékhálózatok felújítása
Gázvezeték felújítása, korszerűsítése
Elektromos hálózat felújítása, korszerűsítése
Homlokzat felújítása, hőszigetelése
Felszíni csapadékvíz elvezetés-felújítási munkái
Villámvédelem kiépítése
A társasház által igényelt hitel adatai:

Az igényelt hitel összege (Ft):
Az igényelt hitel futamideje (max. 10 év):
A hitel igénylésének rövid indokolása:

A pályázat mellékletei:

•

Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank
részére megküldésre kerül);

•

Mellékletek:
a) a felújítás elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló társasházi közgyűlési
határozat amely a kért összeget és futamidőt, valamint a pénzintézettől igényelt kölcsön
visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó felújítási alapba történő befizetési
kötelezettség mértékét, avagy a megemelt mértékű közös költséget is tartalmazza;
b) a tervezett felújítási munkák részletes műszaki leírása (szükség szerint műszaki rajzokkal
együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait;
c) részletes költségvetés
d) nyilatkozat a pénzügyi fedezet forrásairól;
e) igazolás arról, hogy a társasháznak nincs közüzemi és egyéb köztartozása, továbbá
nyilatkozat arról, hogy a társasháznak nincs hiteltartozása, a Budavári Önkormányzatot
megillető lejárt tartozása;
f) a társasház alapító okirata szervezeti és működési szabályzata,illetve a lakásszövetkezet
alapszabálya
g) a társasház, illetve lakásszövetkezet tulajdoni törzslapja
h) a hatósági engedély, igazolás másolata
•

további kitöltendő iratok: (tájékoztató és nyilatkozat)
1. Adatkezelési tájékoztató
2.

Nyilatkozat I.

3.
4.
5.

Nyilatkozat II.
Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok
Átláthatósági nyilatkozat

6.

ÁFA nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A kérelmet, a társasház SZMSZ-ben meghatározott képviseletére jogosult személynek (közös képviselő,
közös képviseletet ellátó cég, IB elnök stb.) eredeti aláírásával ellátva kell benyújtani.
Budapest, 2022......................hó.............nap.

a társasház képviseletére jogosult személy

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
1

melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATOZAT

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi felújítási hitel támogatáshoz
Tisztelt Érintett!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) az Ön által benyújtott pályázat alapján, 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.abudavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni, e-mail: adatvedelem ^bud-var.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: a pályázó, illetve a pályázó képviseletére jogosult személy
családi- és utóneve, lakcíme.
3.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
4.

Az adatkezelés célja:

A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságának a pályázati felhívást jóváhagyó 39/2022. (IV.22.) VKB határozata
alapján az Önkormányzat 2022. évi Épület-felújítási pályázatára benyújtott pályázati anyagok
értékelésével kapcsolatos adatkezelés.
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 pályázati
anyagokat kezelik és értékelik.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.7.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) 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.
/I 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 adatvedelemgibudavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11.
Telefon: +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. §-ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022...........................hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

2. melléklet
NYILATKOZAT I.
Alulírott pályázó

a)

kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek,

b)

kijelentem, hogy a pályázatban vállalt saját forrást ténylegesen biztosítani fogom és azt a
pályázatban megjelölt munkálatok megvalósítására fordítom,

c)

kijelentem, hogy törlési eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben
a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási összeggel való elszámolásig ilyen eljárás indul,

d)

elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés
érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet,

e)
f)

kijelentem, hogy a pályáztató felé elszámolandó számlákat más pályázaton nem számolom el,
a támogatói szerződés aláírásával hozzájárulok a támogatás ellenőrzéséhez és a támogatott
szervezet nevének, a támogatás céljának, összegének, a támogatott program helyszínének a
közzétételéhez,
tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában foglaltak

g)

a kizáró oknak minősülnek.

Budapest, 2022.......................... hó......... nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

3. melléklet
NYILATKOZAT II.
I. A pályázó adatai

Neve

Nyilvántartásba vételi okiratának száma

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése

Képviselőjének neve

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de
minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak
szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be1:

Támogató szerv megnevezése

Támogatás nyújtás
időpontja
(a támogatást megítélő
okirat dátuma szerint)

Támogatás
összege
(Ft)

A támogatás
támogatástartalma
(Ft)=(euró)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de
minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak
megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik,
úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.
Budapest, 2022.......................... hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

1 A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány,
közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa
végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

4. melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS ÉRINTETTSÉGI NYILATKOZATOK

A) Összeférhetetlenség

Alulírott, ......................................................................................................................................... mint a(z)
(székhely: ....................................................................................................................................

adószám:

...................................................... ) szervezet képviseletére jogosult jelen okirat aláírásával
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy pályázatom vonatkozásában a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában
foglalt összeférhetetlenség (Isd. kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

hó....... nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

B) Érintettség

Alulírott, .......

mint a(z)

(székhely: ....................................................................................................................................

adószám:

...................................................... ) szervezet képviseletére jogosult jelen okirat aláírásával
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy pályázatom vonatkozásában a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a 2007. évi CUOOG. törvény 8. §-ában
foglalt érintettség (Isd. kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

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

Budapest, 2022.......................... hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

5. melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésének c) pontjának és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, ......................................................................................................................................... mint a(z)
(székhely: ....................................................................................................................................

adószám:

......................................................) szervezet képviseletére jogosult jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem
biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átlátható szervezetnek2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ...................................................
........................................................................................................ (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének alapján átlátható
szervezetnek minősül.

Vállaiom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali
hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022............................ hó......... nap
szervezet képviseletére jogosult

2 1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállaméban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési

és

Fejlesztési

Szervezet

tagállamában

vagy

olyan

államban

rendelkezik

adóilletőséggel,

amellyel

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

6. melléklet
ÁFA NYILATKOZAT

Alulírott.................................................................................................................................................... (név)
a(z)

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

(szervezet) (adószám:..................................................................... ) képviselőjeként

1.

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

* mindkét esetben a megfelelő aláhúzandó
2.

Büntetőjogi

felelősségem

tudatában

nyilatkozom,

hogy

szen/ezetünknek

lejárt

esedékességű köztartozása nincsen.
Jelen

nyilatkozatot a

Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzattal

szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2022.......................... hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

kötött támogatási

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium egyedi támogatási kérelméről és
Tölcsér Borbála képviselő 2022. évi képviselői keretének felhasználásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülés

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés
készítéséért felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

ok - ^
dr Bartos Diána Petra
Jogi Csoport
aljegyző

dr. Németh Mónika
jegyző
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n
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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Tölcsér íj-orbála
képvfselő
1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium (címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 5-7., a
továbbiakban: Iskola) egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Budavári Önkormányzathoz. A
támogatási kérelemben 1 912 320 Ft támogatást kér az Iskola az informatikai rendszere biztonságos
üzemeltetéséhez, amelyet az online oktatás bevezetése is kihívások elé állított. Az előterjesztés
mellékletét képező kérelemben részletesen felsorolásra kerül a beszerezni kívánt eszközök és
informatikai célok, amelyekkel az infrastruktúráját kívánja az Iskola bővíteni.

Tölcsér Borbála képviselő asszony felkarolta a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
támogatási kérelmének ügyét, felajánlva a saját 1 000 000 forintos önálló képviselői keretét azoknak az
eszközöknek a beszerzésére, amelyek az intézmény informatikai rendszerének biztonságos üzemben
tartásához szükségesek. Képviselő asszony elengedhetetlennek tartja „a mai kor gyermekei száméra,

hogy modern környezetben tanulhassanak, ezáltal megteremtve a feltételeit annak, hogy piacképes
tudásra tegyenek szert". Édesanyja pedagógus volt, így „közelről megtapasztalta, hogyan küzdött azért,
hogy diákjai naprakész tudással rendelkezzenek". Tölcsér Borbála képviselő asszony „szívügye az
oktatás", ezért önálló 1 000 000 Ft-os képviselői keretét a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet
Gimnázium támogatására kívánja fordítani.
Az igényelt támogatás fennmaradó részét, azaz 912 320 Ft-ot a Budavári Önkormányzat az éves
költségvetésének (2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
K 513. sor) általános tartalékai terhére tudja biztosítani a 2. mellékletben foglalt támogatási
szerződésben szereplő feltételekkel, a képviselő-testületi döntés alapján.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
Mindemellett javaslom, hogy - habár az intézmény jelezte, hogy amennyiben a támogatás nyáron
megérkezik, úgy 2022. szeptember 30-ig el tudnak számolni -, az elszámolási határidő 2022. december
31. legyen.
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 döntés
egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium részére egyedi támogatás nyújtásáról

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium részére 1.912.320 forint, azaz egymilliókilencszáztizenkétezer-háromszázhúsz forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. határozati pont szerinti
támogatás összegéből 1 000 000 Ft-ot Tölcsér Borbála képviselő asszony felajánlása alapján
az ő egyéni képviselői kerete terhére biztosítja a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 16. sora alapján, továbbá a fennmaradó 912 320
forintos összeget a Budavári Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének Általános tartalékok
sora terhére biztosítja.

3.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy a Budapest I. Kerület Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal egyedi
támogatási szerződést kössön a fenti összegek tekintetében a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Csoport
Budapest, 2022.
3. Az
1.
2.

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

melléklet: Budapest I. Kerület Szilágyi Erzsébet Gimnázium támogatási kérelme
melléklet: Támogatási szerződés-tervezet
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Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet
Gimnázium
1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Tel: 225-70-55
www.szegbp.edu.hu
Váradiné Naszályi Márta
részére
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság!
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium számára támogatást szeretnénk kérni az informatikai rendszer
biztonságos üzemeltetéséhez. Mint Önök is tudják az elmúlt években fejlesztésre nagyon kevés
lehetőség volt, ugyanakkor az online oktatás nagyon sok eszközt és igénybevételt jelentett. Arra
kérem Önöket, hogy támogassák az iskolát. Az igényelt összeg: 1.912.320 Ft
A tervezett felhasználás:

név

ár

db

ossz

SAMSUNG 250GB 870 EVŐ SATA 3 2.5" winchester
DELL 480GB 2.5" SATA SSD

Í18790

25
4

469750

|15

203850

CSX 8GB DDR4 2400MHz CL17 memória
MSI N730K-2GD3H/LPV1 GeForce GT 730 2GB
videokártya

57000
113590
127890
jl 12690

CISCO CBS110-24PP Switch
CISCO CBS220-8T-E-2G Switch

(42000
210000

NJOY Balder 2000 szünetmentes
SAMSUNG Odyssey G3 27" monitor
kábelek
Összeg

91000
65000
t

j
i6

228000

2
1

167340
225380
42000

2

420000

;1
1

91000
65000
:1912320

A fenti eszközök lennének szükségesek egyrészt, hogy a médiaeszközökkel felszerelt tantermeink
és az informatika tanterem üzembiztos működését biztosíthassuk, valamint ahhoz, hogy a régi
gépek képesek legyenek az újabb, érettségihez is szükséges programok futtatására.
Ezen kívül szükséges az elromlott hálózati aktív elemek pótlása, ezáltal az iskola informatikai
hálózatának biztonságos, állandó és korszerű üzemelése.

Ar egész életen
át tartó tanulás

programja

ÖKOISKOI-A

Uftfpng iMrnirig
COMÍNIU5

Jflttró

NZIRÁNYTÜ

Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet
Gimnázium
1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Tel: 225-70-55
www.szegbp.edu.hu
A támogatás elszámolásához az összeg átvétele után 6 hét szükséges, tehát amennyiben nyáron
megérkezik, a támogatást szeptember 30-ig el tudjuk számolni.
Egyben nyilatkozom arról, hogy korábban nem részesültünk támogatásban az elmúlt időszakban.
Budapest, 2022. június 10.
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Az egész életen
át tartó tanulás
programja
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2. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543
00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről: a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u.
5-7., OM azonosító: 035219), bankszámlaszám:............Bank..........................................
képviselő neve: Bajkó Judit igazgató; a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és az .../2022. (...) önkormányzati határozat alapján a Támogató az
alább részletezett feltételekkel vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott
részére
az informatikai rendszerének fejlesztése, bővítése céljából
a támogatási kérelmében feltűntetett célok elérése érdekében.

2.

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. melléklet
16. sora szerint Tölcsér Borbála képviselő asszony felajánlása alapján az ő egyéni képviselői
kerete terhére
1 000 000 Ft, azaz egymillió forintot, továbbá

a Költségvetési
terhére további

rendelet 3.

mellékletében foglalt K 513. „Általános tartalékok" sor

912 320 Ft, azaz kilencszáztizenkétezer-háromszázhúsz forint támogatást biztosít,
azaz összesen 1 912 320 Ft, azaz egymillió-kilencszáztizenkétezer-háromszázhúsz forintot.

3.

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Támogatott által benyújtott, jelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben
feltüntetett célokra, a támogatói döntést tartalmazó .../2022. (...) önkormányzati határozat
kelte, azaz 2022.....................napja és 2022. december 31. napja között használható fel, a jelen

szerződés 7. mellékleteként szereplő Támogatott! kérelem alapján.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

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

5. Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira
vonatkozóan. Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2.
melléklete. A Támogatott kötelezettséget vállal, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat
8 napon írásban bejelenti a Támogatónak és a vonatkozó Felhatalmazó levelet 15 napon
módosíttatja és azt átnyújtja a Támogató részére.
6.

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

7.

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

8.

A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti cél nem kerül
megvalósításra, úgy a támogatás kifizetésére részére nem kerül sor.
10.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az
alább felsorolt törvények előírásaira:
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

11. A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat
teljesítése érdekében történt.
12.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai
beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási
szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13.

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

14.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy
a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15.

Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.

16.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.

17. Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
18. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni
a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
19.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

20.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat
megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell
számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki
napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

21.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása,
valamint a 20. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt
banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás
igényléséből. A Támogatott tudomásul veszi, hogy adataiban történő változást 5 napon belül
bejelenteni Támogatónak és amennyiben a változás érinti a 2. melléklet szerinti iratot, úgy azt
is módosítva 8 napon átadja a Támogatott részére. Ennek elmaradása a 20. pont szerinti
felmondásra ad indokot.

22.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2022. december 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának
egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés
céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton vagy személyesen
kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.).

23.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés
„Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az
elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. melléklet). A
Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy, a támogatói döntést tartalmazó ...12022. (...)
önkormányzati határozat kelte, azaz 2022............... napja és 2022. december 31. napja közötti
időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel az elszámoláskor.

24.

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

támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 17. pontjában foglaltak szerinti
kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8
napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 18. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések

25. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
26.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

27. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 2022........................„
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Budapest, 2022................... ..

a Támogató képviseletében

"

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszály! Márta

Bajkó Judit

polgármester

igazgató
Budapest I. Kerületi
Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:* 1

dr. Németh Mónika
jegyző

2022............................... „

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

"

2022................... „

"

Mellékletek:

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

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa1

1 átlátható szervezet:
a)_í_ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
bajjL tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényszerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civilszervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
NYI LATKOZAT

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

a(z)

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

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

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

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 3. melléklete

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

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

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

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
120101 54-00379543-00100000

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
.......................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYI LATKOZAT

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

mint

a

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

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

Ft összegű támogatás

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását
ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

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

Nyilatkozatok

A Támogatott szervezetnek az elszámolás sorén is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva

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

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat

.......................................... számú önkormányzati határozata alapján és a BDW........................ szerződés
szerinti támogatása terhére."

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

bérek, adók, stb. átutalásának

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

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
pénztárbizonylat

kiadási

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

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

Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Irodaszer,
beszerzés

nyomtatvány

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Záradékolás
-számla

Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy
hitelesített

bankkivonat
másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

élelmiszerbeszerzés)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

-számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

- számla

összefüggő másolata;

költségek

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

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

- szerződés vagy megrendelő
| hitelesített másolata;
' - számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfejlesztési

és

szolgáltatások

díja

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,

javítási

szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői,

oktatási,

képzési,

tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

- számla

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

ésreklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási !

pénztárbizonylat

vagy

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

árajánlat,

szerződés

megrendelő
a

és

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

- számla

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

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

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

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

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

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

-

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

-

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

-

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

b)

c)

II.

Ili.

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

a)

Összeférhetetlenség

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

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

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

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

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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2021. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

í

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

í

T nvvo&

/ -a.*-'

Szincsák István
irodavezető

C

dr Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
\ ^

\°/

1. Előterjesztés* 1

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. §
(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az
általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak alapján
a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások biztosítása, nyújtása.

Az önkormányzatnak kiemelt célja elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának
javulását, hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során. Fontos megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg
megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga
csorbítatlan maradjon. Minden betegnekjoga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos,
vagy maradandó

egészségkárosodás megelőzését biztosító

ellátáshoz, valamint fájdalmának

csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. Minden betegnek joga van - jogszabályban
meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan
hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 75. § (2)-(4) bekezdése szerint
az egészségügyi szolgáltatások célja, hogy hozzájáruljon az egészség fejlesztéséhez, lehetséges
mértékű helyreállításához, az egészségromlás mérsékléséhez, segítse a megváltozott egészségi
állapotú egyének munkába és közösségbe való beilleszkedését. Az egészségügyi ellátások rendszere
az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a
fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának
összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet. Az egészségügyi ellátások
rendszerében a lakosság egészségi állapotának javítását a rendelkezésre álló erőforrások hatékony
felhasználásával kell végezni.

Az Eütv. 152. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási
intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik
- a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
- a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára - az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított közfinanszírozott
szakellátási feladatok ellátásáról,
- a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz
kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat
rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott egészségügyi
szakellátási feladatok ellátásáról.

Az Eütv. 153. § (1) bekezdésében előírtak szerint a települési önkormányzat a környezet- és település
egészségügyi feladatok körében többek között:
- gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátáséról,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek
esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az Eütv. 155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az egészségügyi intézményekfenntartójának
hatáskörét képezi különösen többek között:
- az egészségügyi intézmény szakmai felügyelete,
- az egészségügyi intézmény költségvetési irányítása, így az alapítói jogok, a létesítés, az átalakítás, illetve
a megszüntetés gyakorlása,
- az intézmény működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési szabályzat, házirend,
szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,
- az intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése stb.

Az Eütv. 155. § (2) bekezdésében előírtak alapján az egészségügyi intézmény fenntartója a külön
törvényben

foglaltaknak

megfelelően

köteles

biztosítani

az

általa

fenntartott

egészségügyi

intézményben
a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint
b) az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgálat) főigazgatója
elkészítette az intézmény 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolóját, amelynek célja
az elmúlt időszak intézményi tevékenységének bemutatása. A beszámoló tájékoztatást nyújt a

kerületben folyó egészségügyi alapellátásról, külön-külön részletezve az egyes ellátási formák
sajátosságait.

Az

Egészségügyi

Szolgálat

kötelező

feladatként

biztosítja

a

háziorvosi,

házi

gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjú sági fogorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői alapellátást,
valamint önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás
egészségügyi ellátást. A beszámoló tartalmazza továbbá az intézmény 2021. évi dologi kiadásainak
alakulását, beruházásokat, felújításokat, tárgyi eszköz beszerzéseket.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és
annak mellékletét képező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2021
évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

...12022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2022. június

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

I

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi
általánosságban, forgalmi adatok

Szolgálata 2021.

évi gazdálkodásáról

A Budavári Önkonnányzat Egészségügyi Szolgálata 1997. július elsejétől működik az
I. kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztosítása érdekében. (Idén vagyunk
negyedszázadosak!)
Önkonnányzati kötelező feladatként biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és
gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői alapellátást, továbbá önként
vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás
egészségügyi ellátást is végez.
Az Intézmény központja, a járóbeteg szakellátás, foglalkozás-egészségügy és a
pszichiátriai gondozó a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. Itt
nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak is.
Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek háziorvosi rendelő, I
gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő.
A 2012. évben módosított 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet szerint a szakmai
minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is
szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére.
Az Egészségügyi Szolgálat a 2014-es számviteli változásoknak megfelelően 10
szakfeladaton, 14 kormányzati funkció szerint és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az
alábbiak szerint:

Szakfeladatok:
680002-1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
862211-1
Járóbetegek gyógyító szakellátása
862213-1
Járóbetegek gyógyító gondozása
862220-1
Egynapos sebészeti ellátás
862231-1
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301-1
Fogorvosi alapellátás
869031-1
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032-1
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037-1
Fizikoterápiás szolgáltatás
999000-1
Technikai szakfeladat
Kormányzati funkciók:
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
072230
Járőbetegek gyógyító gondozása
072311
Fogorvosi alapellátás
072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
073160
Egynapos sebészeti ellátás
074011
Foglalkozási egészségügyi alapellátás
074031
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080
Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység
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A 2021-es év munkáját jelentős mértékben meghatározta a Covid - 19 világjárvány, mely
eddig új és ismeretlen kihívások ele állította az egészségügyi ellátó rendszert, így
intézményünket is. Új, sokszor eddig nem ismert feladatokat kellett megoldani, korábban
ismeretlen helyzetekkel megbirkózni, általában néhány óra alatt.

Alapellátás
Felnőtt háziorvosi szolgálat
A kerület 21908 tős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila
utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el. Korábbi 1 fő
közalkalmazott háziorvos kolléga nyugdíjazása után a többiekhez hasonlóan immár privatizált
formában látja el a praxisát.
A felnőtt háziorvosi rendelőkben is jelentős plusz feladatot jelentett a COVID - 19
elleni védőoltásokra a páciensek szervezése, a védőoltások beadása ill, az ezzel járó
adminisztrációs többlet feladat. Emellett külön kihívást jelentett a betegellátás átállítása
„Covid - üzemmódra” . (telemedicina széles körű alkalmazása, légúti betegek ellátása stb.)
Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a
privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt

Felnőtt háziorvosi szolgálat forgalmi adatai
2021. január 1. és december 31. között
Ellátott betegek

Körzet

Lakosság-szám

Kártya-szám

2547

1860

1416

1237

6110

2549

1265

1280

1007

6303

2550

1823

800

368

745

2551

száma/cv

Esctszám/év

1285

1649

725

4811

2553

1178

1796

1777

4477

2554

1311

2104

1682

8267

2555

1883

1501

2191

8398

2556

1247

1781

1467

9734

2557

1424

1005

787

4956

2558

1743

1576

1263

7717

2559

1362

910

730

4250

2560

1405

1283

4740

5939

2562

1346

624

2860

4120

2563

1396

1893

1416

12262

2564

1380

1812

1673

12452

Összesen

21908

21430

23923

100541

Házi gyermekorvosi szolgálat
3335 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két
telephelyen történik.
A tavaszi veszélyhelyzet ideje alatt a korábbi működési rendet átalakítva a Markovits
utcai rendelőben alakítottuk ki a Covid - gyanús, lázas betegek ellátását ellátó egységet, a
Mikó utcai rendelőben zajlott az egyéb betegek, ül. egészséges gyermekek ellátása. Az
elkülönítés nemcsak a helyszínt, hanem az ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozókat is
érintette.
Gyermek háziorvosi szolgálat forgalmi adatai
2021. január I. és december 31. között

Körzet

Ellátott betegek
száma/év

Lakosság-szám

Esetszám/év

6 240
6 242
Összesen

25330

Ügyeleti Szolgálat
Felnőtt háziorvosi ügyelet
Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást,
melyet jelenleg a XII. kerülettel közösen bonyolított közbeszerzési eljárás győzteseként 2018tól a z Orvosi Ügyelet Non-profit Kft. közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozásért, a
Városmajor utca 33 sz. alatt.
A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai - Budapest I. kerület
2021. januúr 1.- 2021 december 31.
Hívásra történt
ellátás

J.t.WAR

23

I'EBHCÁR

28

MÁRCIUS

34
14

ÁPRILIS

Ambuláns
(rendelőben)

Ambuláns
(közterület)

ellátás

ellátás

brtegcllátií
s

49
20
52

0
4

79
52

4
1
1

90
63

4

78

13

98
85

MÁJUS

30

48
47

JLSIUS

36

61

1

JULIUS

26
30

59
86

0
1

26

44

0

AUGUSZTUS
SZEPTEMBER

4

Összes

Kórházba
utalás

mentőszállítás

3

1

7

3
2
1

16

6
6

OMSZ

Exit

19
9
9
10

117

8
7
10

8
4
4
3

5

70

5

2

8

8

OKTÓBER

23

58

0

tWCEMBES

24

62

DECEMBER

36
330

ÖSSZESEN

64

0
4

81
86
104

650

16

996

2

2
7

13

3
7

85

40

4
6

19
119

Gyermekorvosi ügyelet
A budai kerületek egységes gyermekügyeleti ellátását a InterAmbulance Zrt. látja el az
I. kerületre vonatkozóan az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A folyamatos
gyermekellátás biztosítása érdekében megállapodtunk az ügyeletet ellátó Inter Ambulance
Zrt.-vei, hogy péntekenként már 19 órától fogadnak betegeket.
A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai - Budapest I. kerület
2021. éves jelentés
Rendelőben ellátott

Lakásra hívás

Kórházba utalás

JÁSi’AR

16

3

2

FEBRUÁR

12

1

1

MÁRCIUS

13

1

2

ÁPRILIS

9

2

0

MÁJUS

4

0

0

Jl'NtCS

12

0

0

JÚLIUS

5

0

0

AUGUSZTUS

7

0

1

SZEPTEMBER

19

0

1

OKTÓBER

18

0

0

NOVEMBER

16

1

2

DECEMBER

13

2

3

ÖSSZESEN

144

10

12

Védőnői Szolgálat
Kerületünkben 7 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3166 fő 0-14 éves, és a kerületben
működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.
Területi védőnői összesítés
2021. éves jelentés
Negyedé\
I.

II.

Várandós anyák száma:

346

402

0-1 éves nyilvántartása:

562

544

1 -3 éves nyilvántartása:

1256

1263

5

[II,

IV.

352
569 "l

330
557

1257

1216

3-6 évesek nyilvántartása:

1924

1992

1888

1807

Családlátogatások száma:

151

285

575

593

Szaklátogatások száma:

240

450

819

828

Tanácsadáson az összes megjelenések száma:

766

768

817

701

1184

999

507

Távkonzultációs tanácsadás

415

Iskolai védőnői összesítés
2021. eves jelentés
Negyedév
I

II.

szept.

IV.

716

0

441

1478

108

48

128

330

0

691

449

829

Szűrővizsgálatok - összesen:

5983

303

3906

8701

Egészségnevelés - résztvevők összesen:

734

471

1133

823

Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak
száma:
Ambuláns vizsgálatok száma:
Védőoltások - összesen:

Iskola-egészségügyi Szolgálat
A kerületi oktatási intézményekben mind az önkonnányzati, mind az egyházi illetve
egyéb fenntartásúakban 5353 tanuló egészségügyi ellátását 3 fő ifjúsági orvos, öt
iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 552 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra
vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint az iskolaorv osok látják el.
Az iskolaegészségügyi szolgálat dolgozói - kihasználva az iskolák on-line oktatásra
való átállását - folyamatosan oroszlánrészt vállaltak a Covid kampányoltás bonyolításában.
Emellett a húsvéti kampányoltásba bevontuk a XII. kerület iskolaorvosait és védőnőit is.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai
2021. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY
MEGNEVEZÉSE

ÖSSZESE
N

Batthyány Lajos Általános Iskola
Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium és Kollégium
Budavári Általános Iskola
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási
Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi
Szakközépiskola
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és
Szakközépiskola
Kosztolányi Dezső Gimnázium
Lisznyai Utcai Általános Iskola

329
760
279
784

293

559
257
6

Petőfi Sándor Gimnázium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Tandem Gimnázium
Toldy Ferenc Gimnázium
ÖSSZESEN

543
470
513
130
439
5356

Óvodába járó gyermekek száma
2021. szeptember 30-i állapot
ÓVODA
MEGNEVEZÉSE

Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák

TELEPHELY CÍME

LÉTSZÁ

1012 Bp. Lovas út 3.
1014 Bp. Disz tér 3.
1015 Bp. Toldy F.u. 66.
1011 Bp. Iskola u. 44.
1016 Bp. Nyárs u. 2-4.
1016 Bp. Tigris u. 58.
1016 Bp. Mészáros u. 56/b
1016 Bp. Nyárs u. 3

M (fő)
107
45
79
106
93
45
51
25

Bilimbó Naphegy
Montessori Óvoda
ÖSSZESEN

551

Gyermek- és ifjúsági fogászat
Privatizált formában 2 fogorvos látja el közvetlen OEP finanszírozással a kerület
gyermek és ifjúsági fogászati feladatait.
A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett
rendelőhelyiségeket az Egészségügyi Szolgálat működteti.

Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai
2021 január 01 -december 31.
Körzet

Lakosság-szám

Esetszám/év

1.
i

2049

1380

2042

1473

Összesen

4091

2853
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Felnőtt Fogorvosi Szolgálat
Az öt I. kerületi fogorvos és a röntgen szakellátás a Roham utcai telephelyen működik.
Ugyanitt a Buda-Ccnt-Dcnt Kft. röntgen szakellátást is biztosít.
A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.
Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai
2021. január l. - 2021. december 31.
^------------------------

Rendelésen
Nyilvántartott betegek száma

Körzet

Lakosság-szám
Felnőtt

Gyennek

megjelent
betegek
száma/év

210096611

3991

7495

4801

6020

868
230

2986

210096614
210096609

4151

4974

55

2949
838

1546

210096608

4174

3854

41

210096613
Összesen

4018

5553

93

1347

21144

27896

1287

9576

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat
A Maros utcai rendelőben 1999. január l-töl kezdődően működik a foglalkozás
egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése
alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető
bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési dijakkal - az
Önkormányzathoz tartozó intézmények, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal,
a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása. 2015-re létrejött a KEIK I.
kerületi tankerületével a szerződés, így a kerületi iskolák üzem-egészségügyi ellátása
visszakerült az Egészségügyi Szolgálathoz. A szolgáltatás piaci alapú szerződések alapján
vállalkozások ellátásával növeli bevételét, illetve közvetve a Szakorvosi rendelő
betegforgalmát is.

Járóbeteg Szakellátás
A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi járóbeteg szakrendelések működnek:
Nőgyógyászat
Onkológia
Reumatológia
Röntgen
Szemészet
EKG
Belgyógyászat és társszakmák /endokrionológia, diabetologia és EKG rendelés/
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Fül-orr-gégészet
Audiológia
Ideggyógyászat
Laboratórium
Fizikoterápia
Gyógytorna
Sebészet (ezen belül érsebészet és proctológia is)
Ortopédia
Ultrahang-diagnosztika
Pszichiátriai szakrendelés
Pszichiátriai gondozó
Klinika psychológia
Bőrgyógyászat
Lymphoedema rendelés
Urológia
A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas, több orvosunk
rendelkezik tudományos fokozattal. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó
orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, ami a betegellátás minőségét
jelentős mértékben emeli.
A 2020 évi C törvény életbelépésével több korábban személyes közreműködői
szerződéssel dolgozó orvos megkötötte az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Jelenleg
6 orvos dolgozik szerződéssel, jellemzően heti 1 alkalommal.

Továbbképzések
Sajnos a járványhelyzet miatt a Szakrendelőben
továbbképzéseket a pandemia miatt szüneteltetni kellett.

már

hagyományossá

vált

Kirendelések
A pandémia miatt szakdolgozóinkból a Budapest Fővárosi Kormányhivatal kirendelése
alapján többen részt vettek a kórházakban folyó COVID ellátásban:
2021 márc. 31 - május 12-ig 3 fő, majd 2021 nov. 22-től 2022 márc. 9-ig szintén 3 fő.

Covid -19 oltáskampány:
Az Egészségügyi Szolgálat erején telül vett részt az oltáskampányban, mivel nem csak
az I., hanem a XII. kér lakossági oltásával is minket bízott meg a Kormányhivatal. A nagyobb
kapmányok esetében ezért kértünk és munkaerőt a XII. kerületi GESZ-től (védőnők,
iskolaorvosok). Szintén sok segítséget kaptunk az I. kerület önkrmányzati intézményeinek
dolgozóitól a tömeges kampányoltások alkalmával. 2021 évben a szakrendelő és
iskolaegészségügy munkatársai által 10496 oltás került beadásra. Ez a szám nem tartalmazza
a háziorvosok által beadott oltásokat.
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II.

A gazdálkodás részletes ismertetése:

A: EgészségiL. i Szolgálat működését mc határoz ' törvények kormányrendeletek:

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Koimányrendelet
A költségvetési szervek belső kontrolIrendszcréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Kormányrendéie t
38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági
események kötelező elszámolási rendjéről
Központi költségvetésről szóló törvény
15/2019. (XIÍ.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről
2015. évi CXLlíí. törvény a közbeszerzésekről
1995. évi CXVn. törvény a személyi jövedelemadóról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
2011. évi CXIT. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
528/2020.

(XI.28.)

Kornnrcndclct az egészségügyi

szolgálati jogviszonyról

szóló törvény

végrehajtásáról
529/2020. (XI.28.) Konn.rcndclct az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról
530/2020.

(XI.28.)

Komi.rcndclct az egészségügyi dolgozók és egészségügyben

dolgozók

jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről
13/2002. (111.28.) EÜM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyettescinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól
256/2013 (VII.5.) Korm.rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
2003. évi LXXX1V. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
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1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
2017/1997.{XII.l) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. tv. végrehajtásáról
43/1999. (111.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól
4/2000. (11.25.) EÜM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
96/2003. (VILI5.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános teltételeiről,
valatnint működési engedélyezési eljárásairól
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről

Létszám és bérgazdálkodás:
Az Egészségügyi Szolgálat 2021 költségvetési évben az engedélyezet létszáma 82 fő

Szervezeti

Létszám

Munkakör

Alkalmazás formája

(fő)

egység

Igazgatás

EKGBelgyógyászat

Fül-orr-gégészet

Ideggyógyászat

Egészségügyi szolgálati jogviszony

főigazgató

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

gazdasági igazgató

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

gazdasági ügyintéző

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

pénzügyi ügyintéző

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

munkaügyi ügyintéző

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

titkárnő

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

logisztikus

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

mentálhigiénikus

0,25

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0,3

Személyes közreműködő

orvos

L2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1 tartósan távol

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

1,35

Egészségügyi szolgálati jog\'iszony

asszisztens

1.2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

1

Személyes közreműködő

orvos

0,5

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

2
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Gazdasági

Egészségügyi szolgálati jogviszony

portás

2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

gondnok, kézbesítő

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

karbantartó

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1 tartósan távol

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

gyógytornász

7,85

Egészségügyi szolgálati jogviszony

gyógytornász

1 tartósan távol

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0,1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0,3

Személyes közreműködő

orvos

0,2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0,2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0,5

Röntgen-

Személyes közreműködő

orvos

0,4

ultrahang

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

4

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

1,5

Személyes közreműködő

orvos

0,5

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

2

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

2

Pszichiátria-

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1

gondozó

Egészségügyi szolgálati jogviszony

pszichológus

0,75

Foglalkozás-

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1

egészségügy

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0,25

Védőnői

Egészségügyi szolgálati jogviszony

védőnő

7

szolgálat

Egészségügyi szolgálati jogviszony

védőnő

1 tartósan távol

Nőgyógyászat

Egészségügyi szolgálati jogviszony

orvos

0.75

Személyes közreműködő

orvos

0,4

Egészségügyi szolgálati jogviszony

asszisztens

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

iskolaorvos

3

iskolavédőnő

5

Sebészet

Fizikoterápia

Gyógytorna

Bőrgyógyászat

Urológia

1

Reuma

1

Szemészet

Iskolaegészségügy

12

j~2

1

Ortopédia

Betegirányítás

Egészségügyi szolgálati jogv iszony

orvos

1

Egészségügyi szolgálati jogv iszony

asszisztens

1

Egészségügyi szolgálati jogviszony

betegirányító

2.5

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása:
2021. év eFt
Megnevezés

Törvény szerinti illetmények,

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

Telj.
%

596 428

607 298

540 105

83,9

0

27 939

27 938

4,3

túlóra, túlszolgálat

0

14 069

9 056

1,4

Jubileumi jutalom

6 806

51 578

15 158

2,4

12 374

12 374

12 116

1,8

2 495

395

88

0,05

948

790

790

0,1

0

350

301

0,1

20 647

36 147

34 489

5,4

nem saját fogl.-nak fizetett jutt.

0

3 618

3 618

0,5

Egyéb külső személyi juttatások

0

100

67

0,05

639 698

754 658

643 726

100

Normatív jutalmak
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,

Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai
Munka v.-re irányuló egyéb jogv.-ban

Szcmélji juttatások összesen:

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók szolgálati jogviszonyáról a 2020. évi C.
törvény (továbbiakban: Eszjtv.) rendelkezik, melynek hatálya kiterjed az állami és
önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami
vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személyek jogállására is. Az Eszjtv. kimondja, hogy csak egészségügyi
szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi
szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének
biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Az egészségügyi szolgálati jogviszony
egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön tétre. Az e törvénnyel ellentétes egészségügyi
szolgálati munkaszerződés semmis. 2021. március 1. napjától az Egészségügyi Szolgálatnál
minden dolgozóval új, egészségügyi szolgálati jogviszony szerződést kellett létrehozni.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkájáért az egészségügyi szolgálati
munkaszerződésben meghatározott illetményre jogosult.
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Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a
végrehajtási rendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem
egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy illetménye el kell, hogy érje az Eszjtv 1. mellékletben az
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatához meghatározott
összeget, és nem haladhatja meg a fizetési fokozathoz az Eszjtv. 1. mellékletben
meghatározott összeg százhúsz százalékát. Az egészségügyi szolgáltató vezetőjének
illetménye el kell, hogy élje az Eszjtv. I. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz
meghatározott összeget és nem haladhatja meg a legmagasabb fizetési fokozathoz az Eszjtv.
I. mellékletben meghatározott összeg százhúsz százalékát.
Az egészségügyi szakdolgozó az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti törvényben és a Konnány rendeletében meghatározott - illetményre, illetménypótlékra,
valamint alapilletményen felül járó munkáltatói döntésen alapuló juttatásra jogosult. A
szakdolgozók fizetési fokozatát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján
kell megállapítani. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát a
munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége, szakképzettsége és az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.
Az egészségügyben dolgozó személyek illetményét - a meghatározott kereteken belül - a
Felek szabad megállapodása határozza meg az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló védőnőt megilleti az egyes egészségügyi
dolgozók és egészségügyben dolgozó illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.)
Korm.rendelet 7. mellékletében meghatározott illetmény, az illetmény felül pedig még az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 21 .§ (4) bekezdése szerint 12% úgynevezett
teljesítmény díjazás, valamint a 21.§ (11) bekezdés szerinti 15%-os területi pótlék.
A törvény szerinti illetmények tartalmazzák az Eszjtv. alapján az alapilletményt, a
munkáltatói döntésen alapuló illetményt, az orvosok képzési pótlékát, munkahelyi pótlékot és
a műszakpótlékot.
A nonnatív jutalmak sor tartalmazza a 2021. költségvetési évben, az Egészségügyi Szolgálat a
dolgozóinak jutalmazására fordított összeget.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat soron került kimutatásra az az
összeg, amelyet a dolgozók 2021. évben a COVID-19 szűrésekért és hétvégi, ünnepi
oltásokért kaptak.
Az Eszjtv. 9. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati
jogviszonnyal rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati
elismerés jár.
A szolgálati elismerés:
- huszonöt év jogviszony esetén kéthavi,
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- harminc év jogviszony esetén háromhavi,
- negyven év jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.
A szolgálati elismerés a közalkalmazottaknak járó jubileumi jutalmat váltotta ki. A jubileumi
jutalomhoz képest a szolgálati elismerésbe több, nemcsak közalkalmazott jogviszonyt számít
bele. így jelentősen megnövekedett a szolgálati elismerésre fordított kiadás.
Béren kívüli juttatások soron könyveljük a katetéria összegét és a védőnők munkavégzéséhez
nyújtandó közlekedési bérletek költségét. 2021 -ben egy teljes állású dolgozó éves katetéria
kerete bruttó 200.000.-Ft volt, amelyből a dolgozók a szépkártyára a 2021. évi kedvező
jámlék fizetés miatt 173.913,-Ft-ot kaptak. Az egészségügyi dolgozók ingyenes utazása miatt
a bérlet költségek minimálisak voltak 2021-ben.
Az Intézményben 18 fő dolgozó jár Budapest környező városaiból. A bejárás támogatásához a
havi bérlet 86%-át térítjük, melynek éves költségét a közlekedési költségtérítés sor
tartalmazza. Ez az összeg szintén az egészségügyi dolgozók ingyenes utazása miatt alacsony.
A dolgozók havi 1.000,-Ft bankkártya használati költségtérítést kapnak, ennek összegét az
egyéb költségtérítések főkönyvön könyveljük.
Az Intézményben dolgozó nyugdíjas kollégák a nyugdíjukat szüneteltetik, és ennek pótlására
kapják a jövedelempótló támogatást. Az éves összeget a foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatás sor tartalmazza. Ez sor tartalmazza továbbá a kompenzáció, a szabadságmegváltás, a
betegszabadság és a dolgozók tanulmányainak támogatását.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett
juttatásokon a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók munkabérének költségét
tartjuk nyilván.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása:
2021. év eFt
Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

Telj.
%

Szociális hozzájárulási adó

98 470

115 960

81 776

92,4

Rehabilitációs hozzájárulás

4 500

4 500

4 347

4,9

0

1 000

506

0,6

1 573

2 073

1 876

2.1

104 543

123 533

88 505

100

Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő jövedelemadó

Munkaadókat terhelő járulékok
összesen:

15

Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:
2021. év eFt
Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

Telj.
%

Kcszlctbcszcrzés

21 543

14 543

13 914

5.7

Kommunikációs szolgáltatások

14 670

21 155

16 480

6,8

Szolgáltatási kiadások

195 876

210 791

191 971

79.2

Kiküldetések kiadásai

200

200

143

0,1

20 841

20 141

18 592

7,7

1 724

1 724

1 271

0,5

0

0

0

0

254 854

268 554

242 372

100

Működési célú AFA összesen
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások összesen:

A dologi kiadások alakulása
A kcszlctbcszcrzcs között kerül kimutatásra a szakmai anyagok beszerzése, az irodaszer- és
nyomtatványbeszerzés, valamint az egyéb anyagbeszerzés.
A kommunikációs kiadások tartalmazzák az internet, telefonköltségeket, valamint az informatikai
eszközökkel kapcsolatos karbantartási költségeket. Itt számoljuk el a medikai, könyvelési programok
követési díjait.
A szolgáltatások kiadásai tartalmazzák a közüzemi díjakat, karbantartás és kisjavítás költségeit, a
szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatási kiadásokat.
Ezen kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő kiadások képviselik a legmagasabb összeget. Itt
kerül kimutatásra a személyes közreműködő orvosok díjai, valamint a laboratórium, az egynapos
sebészet és az ügy elet díja.

Beruházások 2021. év eFt

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Immateriális javak beszerzése

Teljesítés

Telj.
%

0

282

280

0,3

701

5 376

5 373

6,5

létesítése

63 393

59 244

59 227

71,9

Beruházási AFA

17237

17 629

17 516

21.3

Beruházási kiadások összesen:

81 331

82 531

82 396

ioo

Informatikai eszközök beszerzése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
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Felújítások 2021. év eFt

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Ingatlanok fej újítása

Telj.
%

351 926

357 701

355 474

78.8

95 021

97 346

95 746

21,2

446 947

455 047

451 220

100

Felújítás AFA
Beruházási kiadások összesen:

Teljesítés

A 2020-ban jelent meg az 1041/2020. (II. 17.) Komi. határozat a fővárosi egészségügyi alapellátás és
járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő
megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról, amely alapján a Budavári önkormányzat orvosi
eszköz fejlesztésre 148.670.000,-Ft-ot, épülctfelújításra, korszerűsítésre 468.330,000,-Ft-ot kapott,
2020-ban az Egészségügyi Szolgálat ebből már felhasznált eszköz fejlesztésre 67.339.791,-Ft-ot,
epületfelújításra 21.383.928,-Ft-ot.
2021. költségvetési évre így pénzmaradványként áthúzódott eszköz fejlesztésre 81.330.209,-Ft,
épületfelújításra 446.946.082,-Ft.
Az alábbi táblázat tartalmazza a pályázati forrásból történő eszköz beszerzéseket:
2021. évben történt eszköz beszerzések: (forintban)

Tárgy

Nettó

ÁFA

Bruttó

270 600

74 682

351 282

FortiG a te 60-F 1 yr unified threat Prat (hálózati aktív eszköz)

366 500

98 955

465 455

Crvopisztoly 4 db fagyasztó fejjel

250 01)0

67 SOI)

317 500

CryoPro Mini 350 kriosebészeti spray. A.B,C\D szórófejjel, tiszti tó fej

FortiUate 60-F appliance (hálózati aktív eszköz)

243 529

65 483

30X012

Kriomol bőrgyógyászai áll'cjtó eszköz

41 360

11 167

52 527

An sell kriogén védi)kesztyű

19 477

5 259

24 736

5 452

1 472

6 924

Irodaszekrény

55 110

14 880

69 990

OKLL PF. T.) 10

30 000

8 100

38 100

Malin, Lagkiipten íróasztal

40 299

10 XX]

51 180

Keppsiadt szekrény

IS 102

4 XXX

22 990

PC állvány

IX 180

4 909

23 089

Safety kriogén védőszemüveg

X 775

^

Botegvizsgáló szák

32 5dO

Forgószék

71) 001)

1S 900

Pupi Ibi ampa

15 433

4 167

19 600

277 080

74X12

351 892

HP 250 (5S fFziist) Laptop Windows 10

41 275
88 900

Umberg polc

12418

3 353

15 771

HP lOlSuitcb

91 723

24 765
532

116 488

lainbcrl rali rack szektám

57 527

I’apirlcpeilő lartó

|
73 059
53 340 "1

42 000

11 340

Erősített vizsgálóágy

260 500

97 335

457 835

Várótermi s/.ék króm. lukacsom, króm vázzal

182 000

49 140

231 140
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Várói enni s^ck krónL klóm vázzal csontszin

26f» ÍIOÍ)

71 820

337 ,820

Forgószék, könyvespolc, asztal, szék. zsúrkocsi

2S2 52S

76 282

358 810

Müszerszekreny

657 6411

177 563

835 203

Karro utó roló szekrény 5 fiókos

109 630

29 600

139 230

Ka ríontároló szekrény 10 fiókos

47K134

129 096

607 230

Görgős konténer, 1 ír fiók. 3 tárolófiók

779 200

210 384

989 5S4

23 621

6 378

29 999

164496

44 414

20.8 910

23 441

6 329

29 770

AED Defibrillator

3SO 00(1

102 600

482 600

Vérvételi szék

231 500

62 505

294 005

Kiegészítő kerekek

I2 59S

3 402

16 IKK)

Infúziós állvány

15 894

4 291

20 185

ACL'R full HD Ll-;i> monitor
Honitiato-fiOl-'l Veri IJnitTed Tlnvat Protection iUTI’itddx?!
Nagyítós lámpa, pót lencse, pót fénycső

Hellépő zsámoly

105 000

28 350

133 350

H őlégsteri 1 ízá tor Circotherm

489 000

132 030

621 030

18 5X1

87 400
38 000

íróasztal

68 819

Spirometer

2Q 921

K 079

Plllzoximéter. Véniyomásinórö

25 512

6 XXX

32 400

Fekete hálós forgószék

55 116

14.8X1

69 997

Fekete hálós forgószék

27 558

7441

34 999

5 350 1)00

1 444 500

6 794 500

780 000

210 600

990 600

60 000

16 200

76 200

240 000

64 800

304 800

AY-DRX- Battery pack (akkumulátor 3 db)

645 000

174 150

XI9 150

Battery chargor (akkumlator töltő)

350 00U

94 500

444 5(H)

ATMOS Diagnostic Cube Tymp 31 modullal

2 246 325

606 508

2 852 833

Akiw Notebook, laptop (Sdb)

1 239 039

334 542

1 573 5,81

Deli asztali számítógép {1 Odb)

1 952 900

527 2X3

2 480 183

CatltveJl SUMMIT 2 csatornás EMG készülék
íloiter EKG, ambuláns vérnyomásmérő (Praxis Holler)
Fellépő zsámoly
Vizsgálóágy

[rtxki szék

115 512

31 1XX

146 700

Berendezés

866 520

233 960

1 100 4X0

Omron \ emyomásjncrő
EKG készülék 12 csatornás, érintőképernyős állványzattal

20 866

5 634

26 500

1 026 160

277 063

1 303 223

EKG készülék kijelzővel

384 810

103 8 99

48.8 709

Gamer szék

212 362

57 338

269 700

Irodai szék

51 165

13 S16

64 981)

822 047

221 953

1 044 000

6.8 300

18 441

86 741

Szekrény kartoték
Color lasurJcl muhillinkcionális nyomtató
Irodai szék
Samsung HS50 ultrahang készülék és tartozékai
Hűtőszekrény

41 087

11 093

52 ISO

14 435 210

3 897 507

18332717

177 008

47 792

224 800

Samsung 4-8 Mhz 3D convex abdominal vizsgálófej

584 409

967 790

4 552 199

SWT applicator exebangabie kit.

200 000

54 000

254 000

Szekrény kartoték

566 929

153 071

720 000

Cardiax PC ekg kcá/ülék

373 000

100 710

473 710

Autitclavc, gö/sterilizátor

4 305300

3 390 000

915 300

Digitális érdoppler 2 lejjel 5 és 8 Mhz-es

591 704

159 760

751 464

Windows 11) Pro

299 700

S(> 919

380 619
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1

j

Olympus Enűourolőgiai torony
"
Fcfccti.' hálós toi'gósMk

14WII56S

41120 15,1

IS 923 721

K: 674

22 322

na m

LG LED iraméi monitor

139 470

37 657

177 127

LG Monitor

142 495

3S 474

ISO %9

JiKimi K.350 pmbalenesei.or. univerzális próbakeret

X30 000

224 100

1 054 100

Kamsszek

44 079

11 901

55 9S0

Modill!x4HF mennyezeti lámpa

203 937

55 0f>3

259 000

Asus laplop

171 054

46 347

2IS0ÖÍ

Erkétékmegörzo szekrény

700 000

1S9 000

SK9 (X»

4 204

l 135

5339

Seneor SSK 482 iratmegsemimsifo

Samsung HS50 ultrahang készülék

19

__ 1

1

|

Caikvcll SUMMIT 2 csatornás tMG készülék

20

ATMOS Diagnostic Cube Tymp 31 modullal

Inami K350 próba Icncsesor, univerzális próbakeret
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2021. évben történ felújítások: eFt-ban

Tárgy

ÁFA

Nettó

Bruttó

Attila út 63. felnőtt háziorvos rendelő teljes körű felújítása

202 677

54 723

257 400

Csalogány a. 20-22. felnőtt háziorvosi rendelő felújítása

135 261

36 520

171 781

024

19 505

1 672

376

2 048

383

103

486

355 474

95 746

451 220

Maros u. szakrendelő porta, nőgyógyászat, diabetológia

15 481

4

felújítása
Zsolt il klíma cs hangszigetelt ajtó
Attila u. gyermekfogászat klíma
Mindösszesen

Maros u. szakrendelő diabetologia felújítása

22

Maros u. szakrendelő diabetológia felújítása:

23

Maros u. porta helyiség felújítása, időpont clőjcgyző diszpécseri iroda kialakítása:

24

Maros u. szakrendelő nőgyógyászati rendelő felújítása:

ft
V

■jM

25

26

Attila út 63. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása:

27

Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelő felújítása:

%

.•

28
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A

bevételek alakulása:

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai az alábbiak:
1. önkormányzati támogatás
2. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök
3. saját bevételek
4. 2020. évi pénzmaradvány

29

Az Önkormányzati támogatás alakulása 2021. év eFt,

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati támogatás

6318

2021-ben önkormányzati támogatást évközben, a hétvégi, ünnepnapi COVID-19 oltások és szűrések
miatti túlóra kifizetéséhez kapunk.

*

A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy' működési céljaira
átv ett pénzeszközök alakulása

A 2021. költségvetési évben a COVID-19 vírushelyzet miatt az Egészségügyi Intézmények átlag
finanszírozást kaptak.
Az NEAK támogatás alakulása kasszánként 2021. évben eFt
315041

Bértámogatás (béremelés fedezet)
Iskola-egészségügy

23 058

Védőnői finanszírozás

61 371

Ügyeleti ellátás finanszírozás

2 687

Járóbeteg ellátás finanszírozása

391 527

Egynapos sebészeti finanszírozás

66 079

Egyezményesek

2 277

Összesen:

862 040

Teljesítményvolumen (TVK) havi bontásban 2021.
1

I
Percpont

Pont\Ft

TVK

100%

30%

20%

TVKPcrcpont

0%

2021, junuár < ll.hó)

9 441 K9S

14 592 972

1.98

9 441 898

0

0

0

5 151 074

2021. február I I2.hól

7 710 3iU

12 431 050

1.98

7 710 383

0

0

í)

4 720 667

2021. március (Ül.hó)

9 208 215

13 512 01)

1.98

9 208 215

1)

0

0

4 303 796

2021. április f02.hó)

9 897 692

13 512 011

1.98

9 897 692

0

0

0

3 614 319

2021. május (03.hó)

9 57 ) 764

13 512 011

1.98

9 571 764

0

0

0

3 940 247

2021. innius (04.hú)

7 465 129

13 512 011

1.98

7465 129

0

0

0

6 046 882

2021. július (OS.Iió)

9 942 220

13 512 011

1.98

9 942 220

ü

0

0

3 569 791

11 151 402

13 512 011

1.98

11 131 402

0

0

0

2 380 609

2021. szeptember (07.hó)

S (173 892

13 512 011

1.98

8 073 892

(1

0

0

5 438 119

2021. október (08.hó>

7 723 662

13 512011

1.98

7 723 662

0

0

0

5 788 349

2021. november (09.1ió)

12 203 196

13 512011

1.98

12 203 196

1)

0

0

1 308 815

2021- december (llhhó)

11 431 006

13 512 011

1.9,S

11431006

0

0

0

2 081 005

113 S0II 459

162 144 132

0

113 800 459

0

0

0

48 343 673

2021. augusztus (1)6.hó)

Összesen

30

Pénzmaradváity igéuybev»'td 2021.

Az Egészségügyi Szolgálat jóvahagyut’ 2020. évi pénzmaradványa 795 258 ezer Fi volt, amely iartaírvazt?- n
2020. évbea kapott és még fel nem has.rnáit Egészséges Budapestért Program keretében kapóit összeget.
A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi ádvk-Adó tételek valamint váratlan
kiadások kifizetése.
»

Intézményi üzemeltetési be vételek 2021. év eFt
Megnevezés

Módosított

Eredeti

j

Teljesítés

|

Telj.

i

%

|

i

előirányzat
í közhatalmi bevételek

0

i

j Szolgáltatások ellenértéké
Kiszámlázott ÁFA

.

17 753

109 |

0,6 (

17 988 j

16 236 :

90,9~]
7,6 Í

1 724

> 489

Ö

110

| ÁFA visszatérítés
| Kamatbevételek

60

i

..J

| Működési bevételek összesen;

előlrányzai 1
109 j

19 537

1

60 |
......................
19 755 |

Budapest, 2022. április 11.

Bús Attiiáné

dr. Bodrorhelyi László

gazdasági igazgató

főigazgató főorvos
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1

1 363 i

56 i
17 874 {

.

0,6 1
l
0,3 1
_____1
10Ü í

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Szincsák István
irodavezető

dr Németh Mónika
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdésének 11. és 11a. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartoznak a
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek
keretében települési támogatás állapítható meg. A szociálisan rászorultak részére a személyes
gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában
foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatások közé
tartozik többek között az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi

segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a nappali ellátás. Az alapszolgáltatások megszervezésével a
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. §-a
alapján

a

fővárosi

kerületi

önkormányzat

biztosítja

a

családsegítést,

az

étkeztetést,

házi

segítségnyújtást, az idősek nappali ellátásét, hajléktalan személyek és a 18. életévüket betöltött
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek nappali ellátását.
Az

önkormányzat

ellátási

kötelezettsége

a

település

lakosságára,

valamint

a

településen

életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének
szociális szolgáltatást nyújtó
a) szolgáltató, intézményfenntartásával, vagy
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi
önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló - az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti
megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az általa fenntartott, működtetett Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakba: Szolgáltatási
Központ) útján biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Az intézmény a 1012 Budapest,
Attila út 89. szám alatti székhelyén, a 1013 Budapest, Attila út 8. szám alatti Gondozási Központ, a 1015
Budapest, Hattyú u. 16. szám alatti I. sz. Idősek Klubja, a 1013 Budapest, Roham u. 7. szám alatti II. sz.
Idősek Klubja, a 1011 Budapest, Fő u. 31. szám alatti Ili, sz. Idősek Klubja, valamint a 1014 Budapest,
Országház u. 13. szám alatti Szolgáltatási Központ Könyvtár telephelyein látja el a jogszabályban előírt
kötelező és önként vállalt feladatait. Az intézmény dolgozói a koronavírus okozta nehézségek ellenére
is magas színvonalon tudták nyújtani az Szt.-ben meghatározott személyes gondoskodás keretében
nyújtott szociális alapszolgáltatásokat.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint az Szt.-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a gyermekjóléti
szolgáltatás.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban:
Gyvt.) 94. § (1) bekezdése értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme
helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának
megszervezése. Az önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat, valamint, ha nem köteles valamely ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A fővárosi kerületi önkormányzat lakosságszámától
függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A Gyvt.-ben meghatározott személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást Önkormányzatunk szintén a Szolgáltatási
Központ útján biztosítja.

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A Gyvt.
104. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján az intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy
alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a
gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

A szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmények személyi és tárgyi, valamint működési feltételeit a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet állapítja meg. A gyermekjóléti intézményre vonatkozó feltételeket
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályozza.

Krieser Andrea a Szolgáltatási Központ vezetője elkészítette az intézmény 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámolóját, amely tartalmazza a szociális alapszolgáltatás keretében biztosított
ellátások (családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi pszichiátriai alapellátás, idősek nappali ellátása stb.), és a gyermekjóléti alapellátás
(gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ) alakulását, az ellátott feladatokat, a speciális
szolgáltatásokat (kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, kórházi szociális munka, óvodai és iskolai
szociális munka, szociális diagnózis stb.), az ügyfélforgalmi adatokat, a kerületi sajátosságokat és a
jövőbeni terveket.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és
annak mellékletét képező Szolgáltatási Központ 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021
évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és

Gyermekjóléti

Szolgáltatási

Központ 2021.

évi

működéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2022. június

tevékenységéről,

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevezető
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021-es szakmai munkáját a covtd
jelentősen befolyásolta, kevesebb nyílt program került megszervezésre (Gyermekvédelmi konferenciát
online szerveztük, elmaradt a Családi nap, kevés csoportot, foglalkozást tudtunk indítani, illetve a
Könyvtár nyitva tartása az évben beszűkült). A család és gyermekjóléti szolgáltatások esetében került
csak sor home-office munkavégzésre az első félévben, az intézmény többi szolgáltatása folyamatos
munkarendben működött. Következetesen szűrtük azokat a kollégákat, akik nem kértek védőoltást,
illetve azokat, akiknél felmerült a gyanú, hogy olyan ügyféllel találkoztak, akitől elkaphatták a fertőzést.
A Szociális Főigazgatóságtól kaptunk kézfertőtlenítőszert, felületfertőtlenítőt és pár alkalommal
teszteket, így ezeket nem kellett külön megvásárolnunk.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Könyvtár 2022-től már nem intézményünk telephelye, az
átadás előkészületei (leltár) sokáig tartottak.
A Közösségi Pszichiátriai Ellátást vezető szakember nyugdíjba vonult, így belső áthelyezéssel találtunk
új vezetőt erre a feladatra.
Nehéz, és feladatokban, sok helyettesítésben bővelkedő év van mögöttünk.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai vezető: Járvás-Szmolka Éva

A 2021-es évben a Szolgálat munkáját két hosszabb időszakra is megnehezítette a Covid világjárvány.
Május közepéig home office rendszerben dolgoztunk a korlátozások miatt, minden megbeszélésünk
online történt, á klienseinkkel is nagyrészben online térben tudtunk kommunikálni. Nyáron az
enyhítések hatására már könnyebb volt a helyzetünk, de szeptembertől újra kezdődtek a szigorítások,
ami a mi mindennapi munkánkat is jelentősen bonyolította. A folyamatos oltások és szűrések hatására
home office rendszerre ősszel már nem volt szükségünk, de a járvány terjedése miatt az utolsó
hónapokban már a teamek és a szakmai megbeszélések online térben folytak.
Munkánk egyik alappillére a személyes találkozás a családokkal és a hatékony kommunikáció. Ennek
fényében teljesen érthető, hogy az online kapcsolattartás és az állandó maszkhasználat mennyire
nehézzé tette a családokkal való munkánkat.
Szolgálatunknál jelentős mértékű' a fluktuáció (kiégés veszélye nagy), az elmúlt évben 4 szakember
hagyta el a csoportunkat (két munkatárs másik csoportba ment át házon belül, ketten pedig másik
munkahelyre mentek) így 4 új szakember érkezett. Több esetben is tapasztalható volt a pályáztatások
során, hogy nagyon kevés a jelentkező családsegítő munkakörre vagy nem megfelelő végzettséggel
rendelkeznek illetve alkalmatlanok erre a jellegű munkára.
Ezen felül folyamatosak a továbbképzéseken való részvételek (természetesen, amikor a járványhelyzet
engedte) illetve a konferenciákon, szakmai napokon, munkacsoportokon való részvételek és
együttműködések. 2021-ben összesen az intézményből 13 munkatársunk vett részt különböző
továbbképzéseken.
Mindennapi munkánkat team és esetmegbeszélő ülés segíti heti rendszerességgel. Ezen felül
szupervízón veszünk részt minden hónapban 1 alkalommal. Ezek az alkalmak a járvány ideje alatt
megmaradtak: a team egy ideig személyes részvétellel, majd online térben történt, az esetmegbeszélő
és a szupervízió kisebb csoportokra osztva személyesen, illetve a vezetőknek vezetői szupervízió
szintén személyesen.
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Ügyfélforgalom
A hozzánk forduló kliensek jelentős része magasan kvalifikált (több diplomával rendelkező, művész,
zenész, színész) és általában viszonylag jó anyagi körülmények között élő család. Ennek köszönhetően
a kerületben a családok problémái nem kifejezetten anyagi jellegűek (igaz ez is megjelenik jelentős
számban), hanem főként pszichés, mentális, párkapcsolati illetve válási krízis vagy gyermekelhelyezési
problémák köré szerveződnek. Minden kerületnek megvannak a speciális tulajdonságai, ennek
fényében munkatársainknak ezekre a problémakörökre kell leginkább felkészülniük, esetleges tovább
képzéseken részt venniük és plusz tudást szerezniük.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ és a Közösségi
Pszichiátriai ellátás közös épületben találhatóak, melynek ügyfélforgalma az elmúlt 3 évben a
következőképpen alakult:
Az ügyfélforgalom adatai 2019- 2021 között a székhelyen:
Ügyfél
2019
2020
2021

________ alkalom

305

1318

290

1002

278

1399

Egyértelműen megállapítható, hogy stabil az ügyfélforgalom, 2020-ban a járvány betörésekor csökkent
kevéssé, 2021-re az ügyfelek száma csökkent a találkozások száma viszont növekedett. Az aktív
családgondozással szorosan összefügg a személyes találkozás, amely nagyban segíti a
munkafolyamatot, illetve komoly eseteknél (gyermek veszélyeztetés gyanúja) kötelező is. Új eseteknél
havonta 3 x kell találkoznunk a családokkal, természetesen ez az esetvezetés során hullámzó, attól
függően milyen az eset súlyossága.

Együttműködésünk belső csoportokkal és külső intézményekkel:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szoros
munkakapcsolatban áll. A gyermekvédelmi eset súlyosságától függően, illetve hatósági intézkedés
(védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel) esetén a családsegítő és az esetmenedzser
közösen dolgozik azon, hogy megszüntesse a gyermek veszélyeztetettségét.
A jó munkakapcsolat eredményeképp többször előfordul, hogy egy - egy esetet a Szolgálat és Központ
kollégája - együtt visz az első lépéstől, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb lehessen a munka a
családdal.
A legszorosabb munka a Szolgálat és a Központ kollégái között a védelembe vételek előkészítése során

van, amikor a Gyámhivatal felé közösen készítjük elő az esetet a hatósági intézkedésekhez. Ezek
általában nagyon megterhelő és hosszú folyamatok, ahol a különböző lépéseket nagyon meggondolt
és alátámasztott munkafolyamat előzi meg.
A védelembe vett gyerekek száma 2021-ben 25, ez az elmúlt évekhez viszonyítva folyamatos
emelkedést mutat (2019:18,2020:22).
Az összes ilyen ügyet a Családsegítő Szolgálat családsegítője és a Családsegítő Központ
esetmenedzser közösen viszik.
Több olyan esetünk is van, ahol a Közösségi Pszichiátriai Ellátással van közös-és nagyon sikeres
munkánk. A múlt év folyamán 6 esetben dolgoztunk szoros családgondozás keretében együtt a
közösségi ellátás segítőivel. A közösségi ellátásban dolgozó segítők a pszichiátriai betegek kísérésébe,
hatékony családsegítésében vannak nagy segítségünkre.
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Család -és Gyermekjóléti Szolgálat munkája 2021-ben:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a gyermekjóléti alapellátás, illetve a szociális alapellátás
feladatait az 1993. évi III. törvény és az 1/2000 SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI.
törvény és a 15/1998 NM rendelet alapján.
Komplex segítő tevékenységet végzünk, mely magába foglalja a tájékoztatást, az információadást,
életvezetési és egyéb tanácsadást, segítő szolgáltatás nyújtását és közvetítését. Ezen felül a
gyermekjóléti alapellátás a gyermek érdekeit védő, speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
a családban történd nevelkedésének elősegítését. Munká nk az együttműködésen és családgondozáson
alapul, hatósági munkát megelőző tevékenység.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes, és alapvetően
önkéntes, kivételt képeznek azok a gyermekvédelemí ügyek, melyeknél már hatósági intézkedés is
történt (pl. védelembe vétel). Ilyenkor a családok számára az együttműködés kötelező, előírt.

Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel:
Az alapellátásban a kapcsolatfelvétel módja összehasonlítva a 2020 és 2021-es évet:

Kapcsolatfelvétel módja

2020

2021

önkéntes

77

88

Lakossági jelzés

18

21

Jelzőrendszer

80

83

Gyámhatóság

17

27

A táblázatból látható, hogy nagyobb számban
önkéntesen jelentkeztek nálunk a kliensek, illetve a
jelzőrendszer által is jelentős számú jelzés érkezett. A
lakossági jelzések száma is jelentős, illetve a
Gyámhatóságtól is több esetben kaptunk felkérést
kapcsolatfelvételre.
A szolgálatunkat önként felkeresők között sajnos egyre
nagyobb számban jelennek meg azok az ügyfelek, akik
problémái a szociális munka eszköztárával nem
megoldhatók. Ezek orvoslásához harmadik fél által
nyújtott szolgáltatás igénybevétele szükséges (lakás
probléma,
tartós
egészségügyi
károsodás,
munkanélküliség, krónikus beteg a családban).

Növekvő tendenciát mutat - és egyre súlyosabb - az
esetek között a pszichiátriai problémákkal küzdő
kliensek
száma,
akik
nagyon
sok
esetben
betegségtudattal
és
így
egészségügyi
ellátással
sem
,
Szociális és
rendelkeznek. Náluk a legfőbb cél az egészségügyi
Intézménytámogatási
2
23
ellátásba való eljuttatás. Az ő segítésükre szoros
Iroda
együttműködésben dolgozunk a közösségi pszichiátriai
ellátással és a Gyámhivatallal „intenzív" családsegítést
folytatva.
Ammennyiben
szükséges
szakmai
esetmegbeszélést folytatunk egy-egy eset kapcsán így
segítve elő egymás szakmai munkáját.
összesen
215
221
Ahogy azt a várható élettartam is mutatja a kerület
______ 1 lakossága idősödő. Ennek köszönhetően sok lakossági
jelzés érkezik hozzánk telefonon, illetve írásban leggyakrabban szomszédoktól, idős lakosokkal
kapcsolatban. Egyedülálló, pszichésen és fizikailag rossz állapotban, elhanyagolt lakásban élő
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(gyűjtögető) lakosokra hívják fel a figyelmünket. Ezekben az esetekben sokszor ütközünk falba, mivel
az idős egyedülálló ember bizalmatlan és semmiféle segítséget nem hajlandó elfogadni. Igyekszünk
feltérképezni és bevonni a segítő folyamatba a családtagokat, de sok esetben ez nem vezet
eredményre.
Amennyiben más lehetőség nem mutatkozik a helyzet megoldására, akkor az 1. kerületi Kormányhivatal
Gyámhivatalával vagyunk szoros együttműködésben és gondnokság, illetve gyámság alá helyezést
kezdeményezünk.
Annak érdekében, hogy a legidősebbekkel hatékonyabban tudjunk foglalkozni a Gondozási Központba
költözött egy kollégánk, aki fizikailag és időben is gyorsan tud reagálni a fenti problémákra. Az ő
beszámolója részletesebben lejjebb olvasható.

Gyermekvédelmi szempontból jelentős a száma azoknak az eseteknek, ahol a válási krízis miatt
keresnek fel bennünket a kerületi szülők és kérnek hatékony segítséget a problémák megoldásában.
Itt jogi segítséget, családterápiát, mediációt, felnőtt és gyermekpszichológust, illetve felügyelt
kapcsolattartást (bírósági határozat megszületését követően) tudunk felajánlani a szülők és
gyermekeik számára. Megnövekedett a száma azoknak a családoknak, ahol a válási krízisek során
iratbetekintést kérnek tőlünk a szülők vagy a hatóságok. Ezekben az ügyekben nagy segítségünkre van
a heti 4 órában dolgozó jogászunk, illetve adatvédelmi tisztségviselő.
A családsegítés során a munkaformát - a problémától függően - az esetgazda az egyénnel, illetve a
családdal közösen határozza meg, amely lehet szociális esetmunka, szociális csoportmunka,
családterápia. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő és az igénybe vevő személy vagy
család közös munkafolyamata. Elsődleges feladata első találkozáskor a családsegítőknek a
szükségletfelmérés, illetve a kiskorúak veszélyeztetettségének felmérése (első interjú). Ha az eset az
első találkozással nem zárható le, akkor írásbeli együttműködési megállapodásra kerül sor, ami a
megkötéstől számított legfeljebb 6 hónapig érvényes, 6 hónap elteltével újra meghatározásra kerül a
cél, illetve mérlegeljük az eltelt időszakot.
A munkafolyamatok dokumentálása, adminisztrációja a kötelezően vezetendő adatlapok mellett
számítógépes programokban is történik. (TEVADMIN és Családinet program).
A gyermekekkel kapcsolatos adatokat az új GYVR rendszerben kell rögzítenünk 2021. július 1 óta.
A kapcsolatfelvétel történhet a jelzőrendszeri tagokon keresztül is (1997. évi XXXI. törvény, 17. §),
illetve bárki (pl. szomszéd, rokon) jelezhet felénk, aki olyan személlyel találkozik, aki bajban van, de
életkorából adódóan, esetleg pszichés vagy egészségügyi okból nem képes saját ügyeiben eljárni, és
problémái, veszélyhelyzete megoldásában családtagjaitól, hozzátartozóitól segítséget nem kap.

Minden jelzéssel foglalkoznunk kell, függetlenül attól, hogy annak mi a valóságtartalma. A jelzés
érkezhet telefonon, emailben vagy írásban, illetve személyesen is. Minden jelzést meg kell
vizsgálnunk, és a jelzésre írásban kell visszareagálnunk.
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Forgatom és esetvezetés:
Az alapellátás forgalmi adatai 2021.01.01-2021.12.31. között (teljes esetszám: 221 család):

130

Esetek számának alakulása 2021-ben

120
112
aktív

109

110

lezárt

IOO

90

- —--------------------------------------

2021.01.01-2021.12.31-ig 221 családdal foglalkoztunk, ami 412 főt jelent közvetve vagy közvetlenül
(Zamárdi nyaraláson résztvevők és a karácsonyi támogatásra jelentkezők száma külön szerepel a
beszámolóban).
2019

2020

2021

285

215

221

Egyszeri

89

K

s
«

,jí

3
*
«

132

AlapelL

0

20

40

60

80

6

100

120

140

A 2021-es évben a 221 családból 89 esetben volt egyszeri tanácsadásra szükség és 132 esetben
alapellátásban gondoztuk a családot Az alapellátásba vétel hónapokat vagy akár éveket jelenthet
a családsegítésben, attól függően milyen Jellegű a felszínre került probléma.
3644 intézkedés történt a Szolgálatunknál, ez magában foglalja a családokkal kapcsolatos összes
tevékenységünket (levelek, e-maílek, családlátogatás, környezettanulmány stb.)
Az esetek nagyon sokszor nehezen indulnak, több hetes „nyomozást" és kapcsolatfelvételre
próbálkozást Igényelnek. A „klasszikus" családsegltős esetek egyre inkább háttérbe szorulnak és
előtérbe kerülnek a nagyon összetett, sok ideig elhúzódó bonyolult esetek. A családok részéről sok
esetben tapasztalunk ellenállást és akadályoztatást, munkatársaink hibáztatását. Egy nehezebb
ügyben több szakember bevonására is szükség van, esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat kell
szervezni és lebonyolítani, illetve a gyermekekkel kapcsolatban álló családtagokkal, szakemberekkel
szorosan - akár napi szinten - kell együttműködni.
Egy hónapban átlagosan egy családdal 3 alkalommal kell találkoznunk személyesen, természetesen ez
a kapcsolat elején mindig sűrűbb és fokozatosan csökken. Egy családsegítő kollégához 25 család
tartozhat maximum, ez a szám nálunk átlagosan 15-20. Egyes esetek nagyon megterhelők szakmailag
és pszichésen is egyaránt. A családsegítők által elvégzett munkát a szakmai vezető 3 havonta ellenőrzi
és vizsgálja meg. Ez lehetőséget ad a folyamatos nyomon követésre és egyeztetésre.
Az alapellátásban az esetek probléma típus szerint felosztása (elsődleges hozott probléma) 2021ben-

7

A probiéma típusok a családgondozásban 2021-ben:

A táblázatból kiderül, hogy az elűző
évhez képest emelkedett az életviteli,
gyermeknevelési,
beilleszkedési
60
42
Anyagi
zavarral kapcsolatos, a bántalmazás,
elhanyagolás arányszáma. Ezeknek a
Életviteli
5
15
problémáknak a növekedését mi is
25
15
Gyermeknevelési
egyértelműen
tapasztaljuk
a
mindennapi esetek során és a
Gyermekvédelmi Int.
8
0
hosszabbra nyúló bonyolult esetek
Beid.
során is.
Ami aggasztó az a bántalmazás és az
Magatartászavar,
0
2
elhanyagolás számának növekedése.
teljesítményzavar
Ezek az esetek nehezen indulnak és
hosszú
hónapok akár évek munkáját
Családi-kapcsolati
26
28
igénylik.
konfliktus
Ezekben a táblázatokban
fontos
7
0
Elhanyagolás
kiemelni, hogy ezen a mutatók
kizárólag az elsődlegesen hozott
3
10
Bántalmazás
problémákat jelenítik
meg.
A
tapasztalataink azt mutatják, hogy
29
túlnyomó többségben egy, akár
31
lelki-mentális
szociális ügyintézéssel, vagy anyagi
2
0
Fogyatékosság
támogatás
igénylésével
induló
folyamat
során
a
segítő
kapcsolat
1
0
Szenvedélybetegség
kialakításával,
a
bizalom
elmélyülésével
másodlagos
4
3
Foglalkoztatás
problémaként
merülnek
fel
0
3
Egészségkárosodás
generációk
közötti
konfliktusok,
családtagok együttéléséből adódó
29
Ügyintézés
25
ellentétek, konfliktusok, párkapcsolati
22
18
Információkérés
és
gyermeknevelési
elakadások,
Több probléma
kezeletlen pszichiátriai problémák.
0
23
együttesen
Ennek következtében, egy egyszerűen
induló családsegítési ügyből is akár
221
Összesen:
215
éveken át tartó eset alakulhat ki.
Az anyagi problémák megoldásában,
első körben a kerületi támogatások igénybevétele lehet a segítség, így az önkormányzati rendeletben
meghatározott támogatásokhoz va ló hozzájutás (6/2015. (11.27) önkormányzati rendelete a szociális és
Probléma típusok
2020

2021

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról-egységes
szerkezetben) és a közvetítés az egyik legmeghatározóbb feladat a családsegítés folyamatában.
Hosszabb távon más ellátások megigénylése és egyéb források bevonása lehet a megoldás (pl:
fogyatékossági támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Információkért is többen keresnek
fel bennünket, illetve ügyintézéshez is több esetben adtunk segítséget.
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Az igénybe vevő családok csoportosítása családi összetétel alapján 2021-ben:

Gsaládi összetétel

Nagyjából egyenes arányban
oszlik
meg
a
gyermekes
családok (egy szülös vagy
házastársi kapcsolatban élők) és
az egyedül élők aránya a
hozzánk fordulók között. Az
egyedül élő klienseknél sok
esetben nagy problémát okoz a
családi védőháló hiánya és az
egyedüllét.

■ Egyedülálló:

m Egyszülős

Összehasonlítás az előző évvel:
Családi Összetétel szerint
2020

2021

Gyermekes család

79

48

Gyerek nélküli család

19

5

Egy szülös család

45

97

Egyedül élő

72

71

Összesen

215

221

Láthatóan csökkent a gyermekes
családok aránya és nagyobb számban
jelentkeznek az egy szülös és egyedül
élő klinesek. A válások száma sajnos
tapasztalataink szerint is sok, így több
szülő van, aki egyedül marad a
gyermeknevelés
nehézségeivel.
A
válások során a gyermekelhelyezéssel
és láthatással kapcsolatos problémák a
legmeghatározóbbak,
ezekben
az
esetekben általában már gyámhivatali
és bírósági eljárás is van folyamatban.

Az alapellátás szolgáltatás elemeihez kapcsolt tevékenységek:

Családsegítés a Gondozási Központban:
2020 szeptemberétől került bevezetésre a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatatás Központ
Gondozási Központ telephelyén a közvetlen családsegítői tevékenység. A munkakört heti 40 órában 8
órás munkarendben egy szociális munkás látja el.
A Gondozási Központban helyileg igénybe vehető családsegítői szolgáltatás megszervezésnél a
demográfiai adatokat is figyelembe vettük. A segítséget kérő vagy jelzés révén megismert ügyfelek
nagy részénél időskori demencia és pszichés állapot hanyatlása tapasztalható. A klasszikus
családsegítői munkán kívül (pl. szociális ellátások szervezése és igénylése) egy szociális „szinten tartói"
munkával is párosul az itt végzett munka.
Nagy hangsúlyt kap az ügyfél saját otthonában történő meglátogatása a „családlátogatás" és az
Intenzív családsegítői munka. Az ügyfélnek lehetősége nyílik mozgáskorlátozottsága esetén saját
lakókörnyezete biztonságában segítséget kérni.
A hatékony információáramlás érdekében a munkakörben dolgozó szociális munkás részt vesz mind a
Gondozási Központ és a Családsegítő Szolgálat heti szakmai team megbeszélésein. így folyamatosan
kapcsolatot képez a szakmai teamek között. Az intenzív családsegítői munka az elmúlt években egyre
nagyobb jelentőséget nyert az idős ügyfelek gondozási szükségleteinek megváltozásai miatt. A
Gondozási Központ és Családsegítő Szolgálat térben ugyan elkülönül, de a hatékonyabb segítés
érdekében nem kell tovább irányítani az ügyfelet.
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Az intenzív családsegítői munka során az idei évben sokszor kellett azzal szembesülni, hogy a fennálló
problémák nem szociális, hanem egészségügyi eredetűek. Az ügyfél egészségügyi állapota
nagymértékben korlátozza mindennapi önérvényesítésében. Nagyon sok esetben maga az ügyfél már
képtelen egészségügyi állapota miatt a megfelelő segítséget kérni vagy elfogadni.
A 2020-ban kitört koronavírus járvány a kerületben élő idősek szociális elszigetelődését nagyban
felerősítette. Egyre gyakrabban fordult elő, hogy a Gondozási Központól segítséget kérő idősek társas
magányuk enyhítésében odafigyelésre szorultak. 2021-ben ezért indítottuk el az Intézmény időseknek
szól infokommunikációs programját a „Szomszéd-ON"-t, ami szorosan kapcsolódik az itt végzett
intenzív családsegítői munkához. A programba bekerülő időseknek Intézményünk asztali számítógép
használat és oktatási lehetőséget biztosít. A „Szomszéd-ON" célja szélesebb, átfogóbb jellegű program.
Célja, az időseknek saját otthonukban - a formális szociális-segítői- gondozói munka mellett - a
családtagok idősgondozásból eredő terheinek mentesítése, és a generációk közötti kommunikáció
erősítése.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az infokommunikációs eszközök használata csökkenti az idősek
magány érzetét, növeli biztonságérzetüket, és az egészségi állapotuk folyamatos nyomon követése a
folyamatos kapcsolattartás lehetősége által egyértelműen lassítani képes az egészségromlás ütemét.
A résztvevők kiválasztására egészségi állapotra, korra és kapcsolati hálóra vonatkozó előzetes
szakmailag megalapozott - kritériumok meghatározása mellett került sor.
A jövőben a Gondozási Központban igénybe vehető intenzív családsegítői munka keretében, az idősek
olyan tevékenységekhez kérhetik a segítséget, ami közösen végezhető, és nem tartozik a házi
segítségnyújtás, illetőleg ápolási, gondozási szolgáltatások keretébe. Azonban a két szolgáltatás nem
zárja ki egymást, sőt a jó együttműködésnek köszönhetően segíteni is tudjuk egymás munkáját. A
segítő munka során kialakult bizalmi kapcsolat a klasszikus családsegítői munka alapja lehet. Az intenzív
családsegítői munka során a segítő szakember heti több alkalommal akár több órán keresztül is
közvetlen segítségére van az ügyfélnek.

2021-ben a Gondozási Központban családsegítői munka során 57 ügyféllel kerültünk kapcsolatba.
Jelenleg 10 esetben van családsegítői - együttműködési megállapodás szerint- munkafolyamatban, 3
esetben van személyes kapcsolatfelvétel folyamatban az ügyféllel. 2021. november végéig, 12 esetben
a családsegítői munka lezárásra került. 27 alkalommal történt egyszeri megkeresés, amikor
információnyújtás vagy társ Intézménybe történő tovább irányítás történt.
Speciális szolgáltatások:
A Szociális törvény (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 64. § 4. ()
pontja alapján nyújtott tevékenységek:

Adósságkezelési tanácsadás
Mivel az utóbbi időben lecsökkent az adósságkezelési tanácsadást és az álláskeresési tanácsadást
igénybe vevők száma, ezért ezeket a feladatokat már nem kijelölt koordinátorok végzik, hanem minden
családsegítő végez ilyen feladatokat, ha felmerül ennek igénye.
Az adósságkezelés célja, hogy a kerület adósságokat felhalmozott lakosait segítse díjhátralékuk
csökkentésében és - lehetőség szerint - azok megszűntetésében.
Az adósságkezelési tanácsadás lényegében egy együtt gondolkodási folyamat az ügyféllel, annak
érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni a lehetséges
erőforrások (pl. család meglévő jövedelme, természetes támaszok - rokonok, ismerősök - segítsége,
rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése, az adósság jogosultjai - közművek,
energiaszolgáltatók, társasházak által nyújtott kedvezmények (kamatelengedés, részletfizetési
lehetőség), stb.) maximális felhasználásával.
Az adósságkezelési támogatás elsősorban azoknak az adós háztartásoknak jelent segítséget, amelyek
rendelkeznek bizonyos mértékű fizetőképességgel és a kapott támogatással az adósságuk rendezhető.
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A tanácsadás során kétféle anyagi támogatás elérésében tudtuk segíteni ügyfeleinket:
- Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás, amely minden típusú hátralékra igényelhető
- Hálózat Alapítvány által nyújtott hátraiékiegyenlítfi támogatás, ami csak a víz-csatorna-szemét díj,
valamint a távfűtés díjára terjed ki, illetve felmondott bérleti jogviszony esetén krízistámogatást az
elmaradt bérleti díj rendezésére.
Ezeken felül természetesen felmérjük azt is, hogy milyen önkormányzati, egyházi, illetve alapítványi,
állami támogatásokra jogosult még a család, amelyek a mindennapi megélhetést könnyíthetik meg
számukra vagy az önrész fizetésében tud segítséget nyújtani. (Katolikus Karitász, Nyugodt Szív
Alapítvány).

Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás
A 2021-es évben 2 adósságcsökkentési támogatást továbbítottunk az Önkormányzat felé. Mindkettő
pozitív elbírálásban részesült illetve a családok is együttműködőek voltak, sikeres volt az
adósságkezelés. Ennek a fajta támogatásnak az igénybevételéhez előzetes 3 hónapos
együttműködésre van szükség és a hátralék teljes kifizetéséig a családdal együtt dolgozunk, illetve után
követést is szükséges az együttműködés lezárásához.

A Hálózat Alapítvány támogatása
Az utóbbi években nagy mértékben lecsökkent a Hálózat Alapítványhoz benyújtható kérelmek száma,
mivel szigorodtak az igénybevétel feltételei. A Hálózat Alapítványhoz 2021. január 1. és 2021.
december 31. között 2 támogatási kérelmet nyújtottunk be ügyfeleink számára. Ebből 1
hátralékkiegyenlítő támogatásra, 1 esetben - ahol a bérleti jogviszony felmondásra került krízistámogatásra irányult.
Álláskeresési tanácsadás

A megváltozott igényekhez igazodva jelenleg családsegítők által nyújtott álláskeresési tanácsadás
vehető igénybe, melynek célja, hogy elősegítse az ügyfél hatékonyabb álláskeresését és munkaerő
piaci elhelyezkedését.
Az ügyfelek a tanácsadás során visszajelzést kapnak az álláskeresési készségeikről, a munkakeresésük
reális irányáról. Az álláskeresési tanácsadás egyéni igényekhez igazodik, hiszen a tanácsadáshoz
fordulók problémái sokrétűek, minden ügyfél eltérő kéréssel fordul hozzánk. A 2021-es évben
elsődleges problémaként senki sem kért álláskeresésében segítséget.
Adományok szervezése: koordinátor: Bikkes István
A 2021. évben a koronavírus okozta járvány következtében kialakult gazdasági nehézségek még jobban
felerősítették a már eddig is nehéz szociális és megélhetési nehézségekkel küzdő ügyfeleink számát. A
számos korlátozó intézkedés közepette sikerült Intézményünknek egy több lábon álló adományozási
akciót megvalósítani, a kerületben lakók rászorulók számára. Az adományok kezelésénél Intézményünk
az adatkezelési szabályokat betartva a GDPR 6. cikk 1. pontja szerínt járt el. Az adományozásban
résztvevő ügyfeleinkkel hozzájárulási nyilatkozat került kitöltésre az adatbiztonság érdekében.
A támogatóink a 2021-es az alábbi adományokkal segítették a kerületi rászorulókat:
A Vöröskereszt által biztosított, tartós élelmiszercsomag osztásra 2021-ben rendszeresen havi szinten
delegáltunk kerületi rászorulókat, akik a szakembereink által készített támogató javaslattal tudták a
tartós élelmiszercsomagot átvenni. Intézményünk biztosította a járványhelyzetre való tekintettel a
csomagok eljuttatását a rászorultak részére.
2021-ben összesen:
97 db tartós élelmiszer csomag,
20 db édesség csomag,
12 doboz tojás adomány,
2 db tisztasági csomag került kiosztásra.
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Az I. kerületi Momentum Mozgalom dolgozói szerveztek gyűjtést az első kerületi rászorulók részére
az Adventi időszakban. Az összegyűjtött adományok kiosztásában kérték segítségünket. A 2021 évben
összesen 10 db tartós élelmiszer csomag került kiosztásra
A Budai-Polgári Közösség szervezetén belül, az Adventi időszakban a Vöröskereszttel együttműködve
szervezett adománygyűjtést, az I. kerületi nagycsaládosok részére. A felajánlott csomagok
kiosztásában intézményünk segített. A 2021 évben összesen 5 db tartós élelmiszer csomag került
kiosztásra
A kis pékinas - Le Petit Boulanger pékségtől lehetőségeikhez mérten megkaptuk az előző napról
maradt pék árut, aprósüteményt, amelyet a telephelyeinkre érkező ügyfeleink körében osztottunk
szét.
„Anna csomagok"
Lassan már két éve ismerjük Annát, aki a járvány kitörése óta havi rendszerességgel segíti az első
kerületi rászorulókat. Magánszemélyként és kerületi lakosként rászoruló családokat, időseket támogat
hónapról hónapra élelmiszer, gyümölcs és sütemény csomagokkal.
Mindig gondosan odafigyelve saját kezűleg állítja össze adomány csomagjait. A csomagok
Intézményünk szakembereinek javaslatára kerülnek kiosztásra az arra rászorulókhoz. A 2021 évben
összesen 63 db tartós élelmiszer csomag került kiosztásra
A Budavári Önkormányzat támogatásával a koronavírus járvány kitörésekor egy tartós élelmiszer és
tisztálkodási szerekből álló csomag készletet hoztunk létre, a nehéz helyzetbe kerülő kerületi lakosok
számára. Az élelmiszer és tisztálkodási csomagok a Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői által
készített javalatok alapján kerültek kiosztásra, egész évben. A 2021 évben összesen 55 db tartós
élelmiszer csomag került kiosztásra
I.kerületi lakosok - a kerületi rászorulókért program:
A Covid-19 járvány sok családban okoz anyagi nehézséget (munkahelyek elvesztése, betegség miatti
jövedelem kiesés, az otthoni munkavégzés miatt megnövekedett háztartási költségek, védekezési
eszközök többletköltségei). A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ erre az igényre
válaszolva, a kerületi lakosok segítségét kérte november és december hónapban. Intézményünk célja
a már velünk kapcsolatban álló, vagy a közeljövőben kapcsolatba kerülő nehéz helyzetű ügyfeleknek
segítséget nyújtani adományok útján, ezért a kerületi lakosok szolidaritására alapozva
adománygyűjtést szerveztünk. A 2021 évben összesen 10 db tartós élelmiszer csomag került kiosztásra
a gyűjtés keretében
„Támogass egy rászorulót, családot, karácsonykor!"
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ célzott gyűjtést szervezett decemberben,
rászorulók és gyermekes családok számára. Ebbe a gyűjtésbe is nagy számmal kapcsolódtak be a
kerület lakosok. A kialakult civil közösség, szervező munkával egy jelentős információs közösséget
hozott léte a gyűjtés érdekében. A Budavári Szociális Szolgáltatási Központ a karácsonyi ünnepeket
megelőző 3 hétben folyamatos kapcsolatban állt az adományozásban résztvevőkkel. Központunk
székhelyén biztosítottuk a beérkező felajánlások fogadását és pontos raktározását illetve a
kiosztásokat. A programban kialakult támogatói közösség segítő munkáját szeretnék tovább szervezni,
hogy ez természetes segítsége legyen a kerületben élők számára.
Szolgáltatási Központ honlapján december 6-tól elérhető volt egy táblázat, melyben név nélkül, de az
alapvető jellemzőket bemutatva szerepeltek a rászorulók. Megjelölve mellettük, hogy milyen tárgyi
adomány (tartós élelmiszer, zöldség, gyümölcs, édesség, ágynemű, jó állapotú használt ruha, stb.)
jelentene számukra nagy segítséget. A családsegítő szolgálat munkatársai az adományozásba bevont
családokkal és rászorulókkal egyeztetve rögzítették, hogy milyen tárgyi adományra van szükség. A
közös segítői munkánk révén 12 családot sikerült támogatni, örömtelibbé tennünk karácsonyi
ünnepüket. A közösség megmutatta összetartó és megtartó erejét.
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Időszakos rendezvények:
A korlátozó intézkedések betartásával a karácsonyi ünnepség megszervezésre került a Polgármesteri
Hivatal aulájában 2021.12.08 (szombaton) délelőtt,5 munkatársunk vett részt rajta, mint segítő illetve
az intézményvezetőnk.
Intézményünkben összesen 53 család jelentkezett az ünnepségre, ebből 26 rászoruló és 27
nagycsaládos család. Az ünnepségen részt vett személyesen 9 család (30 fő), intézményünkben vette
át az utalványát 44 család (164 fő).

Táboraink:
Zamárdi tábor I. turnus
Az idei első Zamárdi nyári turnus 2021. augusztus 2. és 8. között került megrendezésre. A táborba 24
család jelentkezett, összesen 86 fő, ebből 42 gyermek és 44 felnőtt volt. A turnusvezetők, Varga
Molnár Kata és László Emese családsegítők voltak.
A tábor első napján nagy izgalommal vártuk az érkező családokat, szórólapokat osztottunk nekik a heti
programokról este pedig tábornyitó ünnepséget tartottunk, ahol megbeszéltük a hét rendjét és
tisztáztuk a szabályokat.
Kedden tündérkert készítéssel kezdtük a napot, ami a gyerekek és szüleik körében is nagy
népszerűségnek örvendet, tényleg igazi mesebeli kerteket alkottak. Délután a fiatalabb korosztálynak
kedveztünk egy székfoglalós játékkal.

Szerdán reggel kavicsfestéssel és papírsárkány készítéssel, majd Balaton parti eregetéssel
szórakoztattuk a tábor közönségét. Ebéd után kincskereséssel pezsdült fel az üdülők élete, majd a
Polgármester Asszony látogatásával, amit sokan nagyon vártak, ő pedig gyümölcskosarakkal
kedveskedett a táborozóknak.
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Csütörtökön délutánba nyúló póló batikolást tartottunk, a szivárvány minden színében tündöklő
alkotások készültek kicsiknek, nagyoknak egyaránt, majd délután már a szép új színes pólókban
vehetek részt a tá borozók az ügyességi vetélkedőn.

Pénteken reggel zsenília babákat alkottunk és különböző ruha
kreálmányokba öltöztettük őket, utána álarcokat készítettünk a
gyerekekkel, ami kimondottan a fiúk körében aratott nagy sikert,
délután aszfaltrajz versenyen méretették meg magukat az ifjú
művészek.
Szombat reggel, a hét kreatív program sorozatát papírhemyó
i

készítéssel és kreatív festéssel
ünnepséget tartottunk.

. .W".; " j

zártuk,

*

délután

táborzáró

Az estéket, a hét minden napján, közös mesefilmnézéssel zártuk, kis rágcsálni való társaságában a
gyerekekkel.
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A programok sokfélesége miatt a táborozok igen nagy része részt tudott venni olyan foglalkozáson, ami
őt
érdekelte,
de
sokan
szinte
az
összes
meghirdetett
eseményen
ott
volt.
A gyerekek nagy része a szüleivel vett részt a játékokon, vagy kézműves alkotó délelőttökön, de
egyértelműen az ügyességi vetélkedő volt az, ami a leginkább a teljes családokat vonzotta.
Azt gondoljuk, hogy az időtöltésen túl arra is adtunk mintát mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek,
hogy hogyan tudnak úgy együtt lenni, úgy üdülni, hogy az egy közös élmény legyen, hogy közös,
egymásra figyelő játék és alkotás is része legyen a nyaralásnak. Igyekeztünk sok újdonságot, olyan
játékokat, vagy olyan dolgok alkotásával foglalatoskodni, amik nem teljesen sablonosak egy táborban.
A visszajelzésekből úgy láttuk, hogy ezt a családok értékelték, örültek a lehetőségnek, hogy új dolgokat
próbálhattak ki.

Zamárdi tábor il. turnus:
A 2021. év Zamárdi családi táborának II. turnusában 59 fő részvételével kezdte meg nyári pihenését.
13 család (29 felnőtt és 30 gyermek) nyaralt az önkormányzat Zamárdi táborhelyén. Személyesen
fogadtuk az érkezőket és egy rövid ismerkedést követően felhívtuk mindenki figyelmét az esti
tábornyitó megbeszélésre. A tábornyitóra kértük, hogy minden családból egy fő legalább vegyen részt.
Az esti megbeszélésen tájékoztattuk a családokat a házirendről, illetve a békés együttélést
megkönnyítő szabályokról. Külön kitértük az idei évben is a koronavírus miatt életbe lépett
óvintézkedésekre.
Fontos új szabály volt, hogy a nyaralás időtartama alatt az üdülő területén nem lehet vendéget fogadni.
A házirend rövid átbeszélésénél az üdülő gondnoka is jelen volt, hiszen a tábor területén a szabályok
betartását közösen kell végeznünk. Az első két napban nagyon meleg volt, így a nyaralók az idejük nagy
részét a Balatonban töltötték, vagy kirándultak a közelben. Ehhez igazodva a tábori programokat
eltolva tartottuk meg, a nyaralók igényeihez alkalmazkodva, ezért a tavaly nagysikert aratott kézműves
foglalkozásokat a kora délutáni időpontokban tartottuk meg. Az esti programokat pedig napnyugta
előtti órákban kezdtük meg. A hét többi napján sajnos az idő lehűlt és nehezen melegedett vissza, ezért
a további programok megszervezésénél is igyekeztünk a családok igényeit figyelembe venni. A
táborozó 30 gyerek közül nagyon sok volt a kiskamasz, aki egyszere igényelte a kézműves
foglakozásokat, egyéni alkotásának örömét és a mozgásos játékokat. A közösségi programok
megszervezésénél nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a foglalkozások biztonságosak legyenek,
ezért a kézműves foglakozásokat jól szellőztetett helységekben esetenként a szabadban tartottuk.
Több asztalnál is lehetőség volt a kreativitás megélésére. Ez jó döntésnek bizonyult, mivel minden nap
maximum létszám feletti érdeklődés volt a gyermekek és szülők részéről.
Nagy sikere volt idén az újrahasznosított papírpohárból készülő világítótoronynak, amit szinte kicsik és
felnőttek egyaránt nagy lelkesedéssel készítettek. Az egyéni versengésben nagy örömöt és jókedvet
okozott a kéz-láb ugróiskola, amit a gyerekek szüleik bevonásával játszottak. Jó volt látni idén, hogy a
közös programokon nagy számban jelentek meg a családok, szülők és gyermekek egyaránt.
A családi ügyességi vetélkedőben a táborozó családok vicces feladatokban versenyezhettek az általuk
összekészített finomságokért. Jó érzés volt tapasztalni, hogy a családok aktívan részt vettek a
versenyeken. A borúsabb idő ellenére, idén is készültünk pólófestéssel. A hűvösebb idő sem szegték
kedvüket a családoknak, hogy közösen a gyerekekkel együtt fessék az általuk előre beszerzett pólókat.
A lelkesedés hatalmas volt, így pár hatalmas lepedő is elmerült a festékekben. Csodálatos alkotások
születtek.
A hagyományteremtő kerti mozizást a nagy közösségi térbe szerveztük. A családok estéről estére
nézték közösen az általunk vetített meséket. A mozi élményét igyekeztünk emelni azzal, hogy a
vetítések alakalmával pattogatott kukoricával és üdítővel készültünk a családok részére. Az elmúlt évek
táborozási tapasztalatait figyelembe véve a gyerek és a szülők legjobban a személyes foglakozásokat
igényelték. Próbáltunk ezért minden foglakozást úgy megszervezni, hogy azon a részvevők nyugodtan
elkészíthessék alkotásaikat. Az időkeretet ezért néha nehezen tartottuk és gyakran csak azt vettük
észre, hogy már jócskán a meghirdetett időkereten túl mentünk. Úgy gondolom ebben az évben nagy
szükség volt arra, hogy biztosítsuk ezt az időt a táborozók részére. Láthatóan így a családok jól érezték
magukat és aktívan ki tudták pihenni magukat, programjaink aktív pihenést nyújtottak.
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Tapasztalataink és terveink:
Az év folyamán lezajlott 3 járványhullám nagyon megnehezítette a családsegítő munkatársak
mindennapi munkáját. Sok esetben a betegségek miatt több helyettesítésre volt szükség, illetve a
szűrések, a maszkhasználat és a fertőtlenítés állandó odafigyelést kívánt a munkatársaktól.
Az új GYVR (Gyermekeink Védelmében Informatikái Rendszer) rendszer bevezetése sokkal komolyabb
odafigyelést és koncentrációt igényel a családsegítőktől. Minden gyermekekkel kapcsolatos ügyet ebbe
a rendszerbe kell már vezetnünk és az átállás sajnos nem zökkenőmentes. Hatalmas mennyiségű
adatot kell rögzíteni a rendszerben, ami napi szinten is akár több órás elfoglaltságot jelent.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 6 gyakorlatra jelentkező fiatalt fogadott (ebből 3 hosszú
gyakorlatra jelentkezett nálunk - 350 óra- és 3 rövid -120 óra- gyakorlatra) 2021-ben.
Ezt a tendenciát továbbra is szeretnénk tartani, amennyiben belefér a Jövő évben több gyakorlatra
jelentkezőt is befogadnánk. Ez a kollégák számára is felrissülés és tanulás, ezen kívül az új generációval
mindig öröm a találkozás.
Folyamatosan frissítjük az információkat honlapunkon és az új ZERO WASTE csoportunkban, ahol már
2100 tag van.
htt ps://www.faceboo k, com/b ud ava rszk
httos://www.facebook.com/6roups/307567417228015
Nagy szüksége lenne a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnak egy új épületre. Ezt az épületet sajnos
kinőtük és az állandó beázások, csőtörések miatt egyre egészségtelenebb ezen a helyen dolgozni.
Kliensfogadásra 3 helységünk áll rendelkezésre, de időről időre már ez is kevésnek bizonyul.
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Meglátásunk szerint két családot befogadó családok átmeneti otthonában biztosított helyre is nagy
szükség lenne a kerületben átmenetileg nehéz helyzetbe került családok számára (akár újabb
szerződést kötve az Óbudai Családok Átmeneti Otthonával, ahol jelenleg egy gyermek elhelyezésére
van lehetőség a gyerekek átmeneti otthonában).
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Család- és Gyermekjóléti Központ

Szakmai vezető: Kárpáti Krisztina

A Gyermekjóléti Központ az 1997. évi XXXi. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról jogszabályai szerint a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő
önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
• kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a
132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
• ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
• jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
• családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
•
•

•
•

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
o kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
o javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére. Illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából
történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére,
fenntartására és megszüntetésére,
o
együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó félügyelővel
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek
megelőző pártfogását,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti
kapcsolat helyreállításához,
o utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve a gyermek
családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási
tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára;
elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint.

A családgondozás során, a szociális munka eszközeit használva nem csak a védelembe vétel alatt
dolgoznak az esetmenédzserek tervszerűen (gondozási- nevelési tervet készítenek), hanem a
professzionális segítő tevékenység egyik meghatározó kritériuma a tervszerűség. A probléma
definiálása, a segítő folyamat tervezése, a megoldáshoz vezető út tervezése, a képessé tétel mind
végrehajtandó feladatokat (segítő folyamat) határoznak meg, nemcsak a segítő, hanem a család, a
gyermek és a folyamatban résztvevő szakembereknek egyaránt.
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Ezek végrehajtásától függ maga a probléma megoldása, a problémás helyzet kezelése, a képessé tétel.
Ezekért a folyamatokért a központban dolgozó munkatársak a felelősek, de a célok megvalósítása
érdekében végig együttműködnek a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
A Család- és Gyermekjóléti Központ kötelező feladatai és az ezeket elvégző munkatársak:
Család- és Gyermekjóléti
Család-és Gyermekjóléti
Központhoz tartozó munkatárs

szolgálathoz/Közösségi
Ellátáshoz tartozó
munkatárs

bölcsődei-, óvodai- iskolai

5 fő

szociális segítő
esetmenedzserek

2 fő

jelzőrendszeri tanácsadó

Ifő

pszichológiai tanácsadás

4 fő

jogi tanácsadás

1 fő

családterápia, mediáció

4 fő (pszichológus,

1 fő

esetmenedzser, óvodai-iskola!
segítő)
szociális diagnózis

Ifő

készenléti telefonügyelet

4 fő

3 fő

kapcsolattartási ügyelet

7 fő

5 fő

kórházi szociális munka

Ifő

A 2021-es év első negyedében folytatódott a pandémiás helyzet, amely már jobb szakmai
felkészültséggel ért minket, folytattuk a váltott csoportban való munkarendet, amelyben három napot
home office-ban, három napot bent töltöttünk, két csoportba osztva az intézmény munkatársait.
Az online megbeszélések, teamek, mediációk, terápiák és esetkonferenciák egyre gördülékenyebben
sikerültek. A kliensekkel, kollégákkal és a szakmai szervezetekkel való kapcsolat nem szakadt meg a
váltott munkavégzés miatt, sőt, előnye is volt annak, hogy sokan online könnyebben elérhetővé váltak.
A februári Gyermekvédelmi Konferencia is online platformon, Zoom alkalmazás segítségével valósult
meg „A gyermekvédelemről járványhelyzet idején, kamaszkor! problémák és krízisek" címmel. A
megbeszélésen 72 fő vett részt a különböző területről érkezett szakemberek közül {pedagógusok,
kisgyermeknevelők, gyermekorvosok, védőnők, pszichológusok).
A két külön csoportban való munkavégzés május 10-én ért véget, amikor központilag lazítottak a
szigorú járványügyi szabályozásokon és visszatértünk a megszokott munkarendbe, továbbra is betartva
a járványügyi szabályokat.
Intézményünkben, mint sok más hasonló szolgáltatással foglalkozó munkahelyen, a szociális- és
egészségügyi szférában, egyre számottevőbb a fluktuáció. Ez idén sem alakult másképp. A munkánknak
továbbra is alacsony a presztízse, a gyermekvédelmi rendszer fejlesztése hosszú évek óta várat magára,
a lelkileg megterhelő esetek és a rendszerben lévő eszköztelenség egyenes út a kiégés felé. A
kerületünkben jelen lévő pluszjuttatások (cafeteria, jutalom, kerületi pótlék, bérlet) és a covid időszak
alatti rugalmasabb munkaidő beosztás hozzájárult ahhoz, hogy azok a kollégák, akikben erősebb a
hivatástudat és a kitartás, itt tudtak maradni.
Az idei évben az óvodai- iskolai szociális segítők létszáma többször változott. Két új kolléga érkezett,
akik kiválóan beilleszkedtek és folyamatosan prevenciós csoportfoglalkozásokat tartottak az
iskolákban a gyermekekés a pedagógusok részére. Ezeken kívül támogatást nyújtottak a pedagógusok
részére azokban a bizonytalan ügyekben, amikor nem tudtak kihez fordulni segítségért- leginkább
magatartás problémás gyermekek ügyében. GYES után visszatért egy kollégánk, aki a kerületi
bölcsődével és annak telephelyeivel vette fel a szorosabb kapcsolatot és alakított ki jő együttműködést.
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Érkezett intézményünkbe három új pszichológus kolléga is, akiknek a kiválasztása meglepően nehéznek
bizonyult. A meghirdetett álláshelyekre legalább száz önéletrajz érkezett, azonban az interjúk során
kiválasztott jelentkezők közül az utolsó pillanatban sokan visszamondták vagy egyáltalán nem jelentek
meg a munkavégzés megkezdésekor. Ez megnehezítette a kollégák munkáját is néhány hónapra, mivel
elhúzódott a kiválasztás és a kliensekkel való hatékony munkavégzéshez szükségünk van pszichológus
jelenlétére.
Végül a három, heti 20 órában dolgozó pszichológus kolléga közötti munkamegosztás a
következőképpen alakult' egy kolléga felnőtt klienseket, egy kolléga gyermek klienseket fogad és
szülőkonzultációkat tart, egy kolléga pedig felnőttekkel és a serdülő korosztállyal foglalkozik. Külön
öröm számomra, hogy a pszichológusok is részt vesznek az iskolákban tartott csoportfoglalkozások
kidolgozásában és néhány alkalommal a megtartásában is. Ezzel hatékonyabbá válik a munkavégzés és
a kollégák közötti munkakapcsolat is javul.
Egy új esetmenedzser is érkezett a központba idén, aki eddig családsegítőként dolgozott az
intézményünkben, de az előző kolléga távozásával átvette ezt az új munkakört.
Külön megemlíteném az esetmenedzserek szerepét az intézményi munkán belül. Az esetmenedzserek
olyan családokkal és kiskorúakkal dolgoznak együtt, akik a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe
tartozó valamely hatósági intézkedésben érintettek. Éppen ezért a munkájukban nagyfokú a
leterheltség, ez nem feltétlenül mennyiségileg értendő, hanem az esetek minőségi jellemzőiben: a
hozzájuk kerülő ügyek gyakorta hosszas, évek óta elhúzódó előzménnyel rendelkeznek, ahol
valamilyen okból kifolyólag a családsegítés vagy egyéb körülmények nem tudták a kiskorúak
veszélyeztetettségét sem megszüntetni, sem mérsékelni. Gyakori az is, hogy az esetmenedzserek
olyan, súlyos problémákkal küzdő családokkal dolgoznak, melyek esetvitele szellemileg és lelkileg igen
megterhelő, mindemellett - mivel itt hatósági ügyekről beszélünk-a döntések meghozatala is alapos,
több szempontú megfontolást igényel, és ennek felelőssége és következménye mind az
esetmenedzsert terheli: a gyermek, a család további sorsa.
A mentális problémák terén az esetmenedzserek ügyfélköre legnagyobb részben érintett, így a
mentálhigiénés megsegítés is majd mindig része a segítő munkának valamilyen formában. Egyre
gyakrabban fordul elő, hogy a klienskörben olyan pszichiátriai betegek jelennek meg akiknek a
legkisebb mértékben sincs belátásuk a betegségükre. Emiatt a gyámhivatal általi kötelezést, hivatalos
végzést is teljes mértékben figyelmen kívül hagyják és továbbra is folytatják megszokott életüket,
amelyeknek nagy része mások elleni támadásból áll. A különböző szervezetek, hivatalok támadása, a
kollégák személyes támadása, fenyegetése, a gyermekeket ellátó oktatási intézmények elleni
támadások, stb. Ilyenkor a rendszer tulajdonképpen tehetetlen, mert a betegségtudattal nem
rendelkező ügyfelet nem tudjuk gyógykezelésre kényszeríteni, így viszont ellehetetlenít mindenfajta
kapcsolatot a környezetével, némely esetben a saját gyermekével szemben is.
Fontos még megemlíteni a kerületi Gyámhivatallal való szoros kapcsolatot Azokban az ügyekben, ahol
bizonytalanná válunk akár az ügyintézés menete akár az intézkedés megtételére vonatkozóan, a
gyámhivatalí vezető és az ügyintézők készek a közös egyeztetésre a családok és elsősorban a
gyermekek érdekét mindenképp szem előtt tartva.
Több alkalommal tartottunk szakmaközi egyeztetést a gyámhivatal dolgozóival, ahol tájékoztattuk
egymást a jelenlegi protokollokról, a törvényi változásokról, az intézmény felépítéséről, a közös munka
lehetőségeiről.
A szomszédos kerületek munkatársaival is gyakran találkozunk közös esetek mentén vagy szakmai
megbeszéléseken- leginkább a II és a XII, kerületi kollégákkal- óvodai- iskolai segítőkkel,
esetmenedzserekkel, családsegítőkkel, védőnővel, ifjúsági segítőkkel.
Intézményünk szoros kapcsolatban van a szociális munkát, szociálpolitikát, mentálhigiénét oktató
egyetemekkel- így rendszeresen fogadunk hallgatókat több intézményből is hosszú terepgyakorlatra.
Az őszi időszakban összesen négy 200 órás hallgató és több, kevesebb gyakorlati megjelenést igénylő
hallgató is jelen volt nálunk. A terepgyakorlat sok plusz energiát és időt vesz igénybe, ezért általában
az összes munkatársat bevonjuk a hallgatókkal folyó munkába, részt vesznek a teameken és az
esetmegbeszélőkön, csoportfoglalkozásokon.
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Idén júliusban sor került az új, országos nyilvántartó program, a GYVR (Gyermekeink Védelmében
Rendszer) bevezetésére, amelyhez egy alkalommal egy vagy két munkatárs képzésére kaptunk
lehetőséget. A szolgálat részére sok oktató videó érkezett, de a központ esetmenedzsereinek és a
szakmai vezetőnek a mai napig nem jött útmutató arról, hogy pontosan hogyan kéne felvezetni az
eseteket a rendszerbe. Igyekszünk azért gyakorolni és próbálkozni de még sok a hiba, amelyeket
visszajelzőnk a fejlesztők felé.
Az Attila út 89-ben lévő telephelyünk a munkatársak számának növekedése okán évről évre egyre
szőkébbnek bizonyul. Gyakran nincs helyiségünk arra, hogy segítő beszélgetést, terápiát folytassunk a
kliensekkel, ha több kollégához épp egyszerre érkeznek. Emellett sokan vagyunk egy szobán belül és
egy-egy telefon vagy a szobán belüli kommunikáció nehezíti a koncentrációt, ha adminisztrálni kell,
válaszlevelet, vagy egyéb iratot kell elkészíteni.
A másik probléma a folyamatos beázás az Attila útra néző egyik szobában. Az idei évben gyakorlatilag
az egész év folyamán arra várunk, hogy az egyre növekvő folt kiszáradjon (de ez nem történt meg), ami
veszélyezteti a kollégák egészségét a salétrom és penész visszatérő megjelenése miatt.
A Gyermekjóléti Központ jelenlegi szolgáltatásai
1.
2.

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek
Észlelő- és jelzőrendszeri koordináció

3.
4.
5.

Kapcsolattartási ügyelet
Jelzőrendszeri készenléti szolgálat
Óvodai- és iskolai szociális munka

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nyári táboroztatás
Kórházi szociális munka
Szociális diagnózis készítés
Pszichológiai szolgáltatás
Család-és párterápia, mediáció
Csoportfoglalkozások- Szülőcsoport
Jogi tanácsadás

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek

Esetmenedzserek

Az esetmenedzseri feladatok gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amelynek célja, hogy hozzájáruljon a kerületben élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez, a családban történő nevelkedésükhöz, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
további veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek
hazagondozásához. A hatósági intézkedés mentén végzett munkában szoros az együttműködés a
Gyermekvédelmi Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatallal és a jelzőrendszeri tagok között.
Általános feladatok: a kliensek fogadása , adminisztrálás, segítő folyamatok

koordinálása,

esetkonzultáción, esetmegbeszélésen, esetkonferencián való részvétel, családlátogatás, az ügyekbe
bevont egyéb szakemberekkel megbeszélések lebonyolítása, idézésre, meghívásra tárgyaláson való
megjelenés.
A szakmai teameken , esetmegbeszéléseken való részvétel rendszeres, valamint a munkavégzés
segítése érdekében, havonta egy alkalommal szupervízió is biztosított.
A Központ javaslatot tesz az alábbi esetekben:
*

védelembe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
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®
•
a
•
•
•
•
•
•

megelőző pártfogására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
ideiglenes hatályú elhelyezésére
nevelésbe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
családba fogadására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
családbafogadó gyám kirendelésére
harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
gondozási helyének m egváltoztatásá ra
a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására

A tárgyévben az esetmenedzserek 14 esetkonferencián vettek részt, minden esetben hatósági
intézkedéssel érintett gyermek ügyében.

A hatósági ügyekben érintettek statisztikai mutatói:
• Védelembe vétel
A Család- és Gyermekjóléti Központ 2021-ben védelembe vétel keretén belül összesen 25
veszélyeztetett gyermeket 19 családot érintve gondozott a kerületben, ebből veszélyeztetettség
megszűnése miatt a védelembe vétel felülvizsgálatát követően 5 gyermek gondozása szűnt meg, 6
gyermek esetében illetékesség hiányában esetátadás történt, de a védelembe vétel fenntartását
követően a kerületben maradt szülővel tovább folytatódik a segítő munka a hatósági döntést követően.
Tárgy év végén 14 védelembe vett gyermeket tartott nyilván a Család-és Gyermekjóléti Központ, 10
családot érintve.

Javaslatokat tekintve:
A 2021. évben 24 gyermek esetében, 17 család vonatkozásában tette meg javaslatát védelembe vétel
ügyében, 4 esetben védelembe vétel fenntartására, egy esetben ideiglenes hatályú elhelyezésre, egy
esetben ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésére.
7 esetben nem javasolta az esetmenedzser védelembe vételt.
Védelembe vétel megszüntetésére 6 gyermek vonatkozásában küldte meg javaslatát a Központ,

minden esetben megszűnt a védelembe vétel eredményesség miatt.
Több esetet tekintve a kerületben a külön élő szülő él, a másik szülő a gyermekkel, gyermekekkel más
kerületben vagy településen. Ezenben az esetekben az esetmenedzser eleget téve a gyámhivatali
határozatoknak, a kerületben élő szülővel működik együtt és folyamatosan kapcsolatot tart az
esetgazdával, azzal az esetmenedzserrel, aki a gyermekkel és a szülővel is együttműködik. Ilyen
formában két Család-és Gyermekjóléti Központ és két esetmenedzser van kirendelve a család
segítésére és a vállalt feladatok koordinálására.
A védelembe vett gyermekek ügyében a 2021-es évben is magas számban volt jelen elvált szülők, külön
élő szülők között fennálló konfliktushelyzetek állandósult jelenléte. Ezen esetek nagy részében a
veszélyeztetettséget az érzelmi bántalmazás, a másik szülő elleni hangolás okozta, mely a
gyermekeknél pszichoszomatikus tüneteket okozott. A szülők sok esetben a gyermeket, gyermekeket
eszközként használják fel vélt igazuk bizonyítása érdekében, a gyermek pedig lojalitás válságban
szenved. Ez nehezíti sokszor a segítő folyamatot, a fókuszt folyamatosan a gyermekre kell
visszahelyezni, ami rendkívüli erőfeszítéseket igényel egy-egy eset kapcsán. Ezen esetekben minden
alkalommal fontosnak láttuk a gyermek pszichés megsegítésének előre mozdítását.
A szülők bár együttműködésre kötelezettek védelembe vétel során, ez a gondozás folyamatában, sok
esetben csak látszólagos. Kirívó esetekben kifejezetten ellenséges és támadó jellegű a szülő
viszonyulása a szakemberekhez és magához a folyamathoz, intézkedésekhez.
A védelembe vétel során a gyermek és a család motiválása, szakszerű segítése a veszélyeztetettséget
okozó akadályok megszüntetése és a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a fő cél.
Ehhez az esetmenedzser sok esetben mentálhigiénés szakembereket von be a segítő folyamatba, úgy,
mint: pszichológusok, terápiás munkatársak, mediátorok.
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A hatóságilag előírt feladat igazán akkor lehet eredményes, ha a családtagok részéről önkéntesség és
változni, változtatni akarás mutatkozik és hajlandóak közösen dolgozni a kitűzött cél érdekében.
Szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma elenyésző volta korábbi évekhez hasonlóan
is. Lopás vétségének elkövetése ügyében 2 jelzés érkezett, 1 esetben pedig csendháborítás és a
második ütem! védelmi intézkedések megszegése miatt. Az esetfeltárását követően nem volt indokolt
a védelembe vételt, nem javasolta a védelembe vételt a Család-és Gyermekjóléti Központ.
• Családba fogadás
2021-ben nem került sor, 3 esetben született javaslat családba fogadás fenntartására, egy esetben
más családba fogadó rokonnál annak érdekében, hogy a gyermek nevelését és gondozását
zökkenőmentesen tudják biztosítani.
■ Ideiglenes hatályú elhelyezés
A 2021. évben egy ideiglenes hatályú elnelyezés egy gyermeket érintett, a Budai Központi Kerületi
Bíróság ítélete alapján és az abban foglaltakra tekintettel megszűntette a Gyámhivatal, a bíróság
rendelte el.
Egy esetben született javaslat ideiglenes hatályú elhelyezésre, de intézkedésre nem került sor, a
gyermek édesanyjával gyermekek átmeneti otthonába ment. Az elhelyezésre a szülők közötti
folyamatos nézeteltérés miatt és gyermekbántalmazás gyanúja miatt került sor. A gyermek védelembe
vétel alatt áll, az esetmenedzser a kerületben élő édesapával működik együtt.
• Nevelésbe vétel
2021.évben 7 fő nevelésbe vett gyermeket tart nyilván a Család-és Gyermekjóléti Központ, tárgy évben
nevelésbe vételre nem került sor.
A gyermekes családokkal végzett hatósági gondozási folyamat szükségességét elsősorban a szülő
és/vagy a gyermek(ek) felelőtlen magatartása, életvezetési problémák, a családi együttélés során
jelentkező krízisek, élethelyzeti válságok, kapcsolati konfliktusok, következetlen nevelési módszerek
alkalmazása teszi indokolttá.
Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó szakmai tévékenységek a 2021-es évben:
Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó
tevékenységek száma

Szakmai tevékenységek

Szociális segítő tevékenység

124

esetkonferencián részvétel

14

esetkonzultáció

32

esetmegbeszélés

15

egyén nevelési gondozási terv készítése

8

Első védelembe vételi tárgyaláson részvétel

10

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: nevelésbe
vétel

0

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: védelembe
vétel

9

.

Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való
részvétel

0

Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel

1
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Családlátogatás

45

Környezettanulmány készítésében való
közreműködés

9

Környezettanulmány készítése önállóan

3

Összesen:
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A Család-és Gyermekjóléti Központban a hatósági ügyekben érintett esetek száma 2017 és 2021 között:
gyermekek szám (fő)

Tevékenység
2017

2018

2019

2020

2021

Védelembe vétel

7

12

18

22

25

Ideiglenes hatályú elhelyezés

4

1

3

3

0

Nevelésbe vétel

1

3

3

3

7

Utógondozás

0

0

1

1

0

Családba fogadás

1

1

1

4

3

Gyermekek Átmeneti Otthonában való
elhelyezés

3

1

0

0

1

na

n.a.

na

17

22

Segítő tevékenység a családsegítő
részére olyan esetekben, ahol
felmerülhet a hatósági beavatkozás

A fenti táblázat alapján a védelembe vételi esetek száma növekvő tendenciát mutat. Az egyéb hatósági
intézkedésre tett javaslatok száma azonban kerületünkben nagyjából állandó, kevés olyan típusú eset
van, amely azonnali beavatkozást igényel és a gyermekek kiemelését vonja maga után. Erre csak
nagyon megalapozott, több szakember és a gyámhatóság javaslata, majd határozata után kerülhet sor,
a gyermek fokozott és súlyos veszélyeztetése miatt.
Az egyetlen változás a védelembe vételek számának növekedése, amelynek oka véleményem szerint a
megnövekedett jelzéseknek köszönhető. Általában akkor érkeznek meg hozzánk ezek a jelzések,
amikor már valóban kritikus problémák vannak és nem kerülhető el a hatósági beavatkozás
védelembe vétel formájában. A későbbiekben célunk, hogy jelzőrendszeri tagok akkor tegyék meg a
gyermekekkel kapcsolatos jelzéseiket, amikor még alapellátásban- segítő beszélgetéssel, anyagi
támogatással, családterápiával, mediációval, egyéb tevékenységekkel- tudunk prevenciós támogatást
nyújtani.
Észlelő- és jelzőrendszeri koordináció

Járási jelzőrendszeri tanácsadó
Jelzések számának alakulása 2021-ben
A tavalyi évhez képest nem számottevően, de csökkent a beérkezett jelzések száma. Ez továbbra is
betudható a vírushelyzetnek az első félév során.
2021. január 1-től 2021. december 31-ig 91 jelzés érkezett intézményünkbe.
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Ebből 70 jelzés kiskorúakat érintő, míg 21 felnőtt komákkal kapcsolatos.
A gyermekekkel kapcsolatos jelzések száma a tavalyi 71-ról 70-re, felnőtt lakossoknál ez a szám a
tavalyihoz képest 31-ről 21-re változott, látható, hogy a felnőtt lakosokkal szemben a jelzés nagyobb
számban csökkent. A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések esetében kiemelendő, hogy a védőnői
szolgálatok általi jelzések száma a tavalyihoz képest csökkent. Azonban a többi egészségügyi
szolgáltatást nyújtó intézményektől, mint például kórházak, valamint háziorvosok kevesebb jelzés
érkezett. Ebben az évben 1 jelzés érkezett gyermekorvostól is, ez az elmúlt években nem történt meg.
Ez mindenképpen előrelépés. Emelkedést mutat az iskolából érkezett jelzések száma a tavalyi évhez
képest, 2021. év első felében még a digitális oktatás volt érvényben, ekkor még kevesebb volt a jelzés,
de az tanévkezdés után emelkedni kezdtek a jelzések. Az óvodai jelzések száma a tavalyi évvel
megegyező statisztikai adatot mutatott. A tavalyi évhez viszonyítva közel azonos számokat mutat a
rendőrségi jelzések száma. Az állampolgári bejelentések esetében csökkenés tapasztalható, viszont
egyenlő arányban érkezett a gyermekek és a felnőtt lakosokra jelzés.
Érdekes, hogy ebben az évben az ügyészségtől érkezett 2 jelzés is, mindkettő gyermekekkel
kapcsolatos.
A pedagógiai szakszolgálattól idén is érkezett jelzés.
Az önkormányzattól érkezett jelzések száma a tavalyival megegyező számokat mutat, fele-fele
arányban érkezett jelzés gyermekkel és felnőtt lakossokkal kapcsolatban.
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Az alábbi táblázatban részletezzük, hogy pontosan melyik észlelő- és jelzőrendszeri tag hány jelzést
küldött 2021-ben:

Észlelő- és jelzőrendszeri tag

Kiskorú

Fefnőtt
korú

1.

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat

6

2

2

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: kórházi szociális munkás

2

-

-

1

3.

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: háziorvos

1

4

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: házi gyermekorvos

5.

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (gyermekjóléti szolgálat,
gyermekjóléti központ, gondozási központ, közösségi ellátás)

12

4

6.

Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények: óvodák,
bölcsőde

7

-

7.

Köznevelési intézmények: iskolák

16

-

8.

Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása

"

-

9.

Rendőrség

12

4

10

Pedagógiai Szakszolgálat

1

-

11.

Ügyészség

2

-

12.

Bíróság

-

-

13.

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

-

14.

Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek

1

-

15.

Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek

-

16.

Állampolgárok, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezetek

7

7

17.

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő

3

3

18.

Gyámhivatal

19.

Munkaügyi hatóság

-

20.

Katasztrófavédelem

-

-

70

21

-

Összes jelzésszám

26

-

Összehasonlításképpen az előző néhány év adatai:
2019

2020
—

1.

2

3.

4

5.

6.

7.
8.

Észlelő- és jelzdrendszeri
tag
Egészségügyi
szolgáltatást
nyújtók:
védőnői szolgálat
Egészségügyi
szolgáltatást
nyújtók:
kórházi szociális munkás
Egészségügyi
szolgáltatást
nyújtók:
háziorvos
Egészségügyi
szolgáltatást nyújtók: házi
gyermekorvos
Személyes gondoskodást
nyújtó
szolgáltatók
(gyermekjóléti szolgálat,
gyermekjóléti
központ,
gondozási
központ,
közösségi ellátás)
Kisgyermekek
napközbeni
ellátását
nyújtó
intézmények:
óvodák
Köznevelési intézmények:
iskolák
Menekülteket befogadó
állomás,
menekültek
átmeneti szállása

9.

Rendőrség

10.

Ügyészség

11.
12.
13.

14.

15.

Bíróság
Pártfogó
felügyelői
szolgálat
Egyesületek,
alapítványok, egyházi jogi
személyek
Áldozatsegítés
és
kárenyhítés
feladatait
ellátó szervezetek
Állampolgárok, gyermek
érdekeit
képviselő
társadalmi szervezetek

Kiskorú

Felnőtt
korú

11

1

2

1

-

1

-

-

9

4

6

-

11

-

-

-

10

6

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

14

10
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Kiskorú

2018

Felnőtt
korú

Kiskorú

Felnőtt
korú

5

2

3

6

5

1

-

-

-

2

4

4

-

-

-

-

12

2

8

5

5

-

5

-
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-

11

-

-

-

-

-

9

7

5

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

18

5

1

1 1

16.

Önkormányzat,

jegyző,

gyermekjogi
képviselő,
betegjogi képviselő
17.
18.
19.

Gyámhivatal
Munkaügyi hatóság
Katasztrófavédelem
Összes jelzésszám

-

6

6

1

*

-

71

31

-

3

-

2

5

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

78

36

41
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Szakmaközi megbeszélések 2021-ben:
Ebben az évben a járvány és a korlátozások miatt a tavaly is bevált módszerhez fordultunk, az online
megbeszélésekhez. Amikor a személyes találkozások lehetségesek voltak, június után, akkor próbáltuk
ezt a formát választani.

1.

Szakmaközi megbeszélés GAMESZ (online): Célja, hogy közös ügyfelek mentén átbeszélésre
kerüljenek a lehetőségek adósságkezeléssel kapcsolatban.

2.

Szakmaközi megbeszélés az I. kerületi Gyámhivatal munkatársaival (személyesen), melynek
témája a két szakterület munkájának jobb megismerése és összehangolása, közös esetek

3.

Tapasztalatcsere a I. és XII kerületi iskolai-óvodai szociális segítők között (személyesen). Az

átbeszélése kapcsán.
óvodai és iskolai szociális segítő nyári feladatai kerültek átbeszélésre. A járvány alakulásának
hatásai az iskofai/óvodai munkára. Az online oktatás hatása a diákokra. Közös továbbképzések
átbeszélése (ENABLE)

4.

Szakmaközi megbeszélés Magyarország Református Egyház Hittanoktatókkal (személyesen).
Célja, hogy a jelzőrendszeri tájékoztatást kapjanak a hittantanárok illetve közös munka
induljon el velük.

5.

Szakmaközi megbeszélés az I. kerületi iskolapszichológussok és óvodai és iskolai szociális
segítők között (személyesen). Célja, hogy megismerjük egymás kompetencia határait. Illetve

6.

Szakmaközi megbeszélés az Integrált Jogsegély Szolgálat és az óvodai és iskolai szociális
segítők között (személyesen). Gyermekjogok bemutatása és az óvodákban és iskolákban való

7.

Szakmaközi megbeszélés a Hintalovon Alapítvánnyal (online). Az alapítvány bemutatása,

8.

Szakmaközi megbeszélés az I. kerületi Gyámhivatal munkatársaival (online). A védelembe
vétel jogintézménye elődás, védelembe vétel folyamata a Szolgálat és a Központ részéről

szó volt egy közös képzés elvégzésére is (ENABLE).

népszerűsítése.
esetek mentén beszélgetés.

előadás és a gondnokság alá helyezése előadás megtartása és kérdések átbeszélése.
9. Szakmaközi megbeszélés GAMESZ (online): Célja, hogy közös ügyfelek mentén átbeszélésre
kerüljenek a lehetőségek.
10. Szakmaközi megbeszélés Dr. Csikós Pál, pszichiáterrel (online). Célja a mentális betegségek
megismerése, esetek mentén kérdések megbeszélése.

Esetkonferencia:
Az esetkonferenciák száma a tavalyi évhez képest 6-ról 14-re emelkedett, illetve Az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal is volt 1 közös esetkonferencia.
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Kapcsolattartási ügyeiét
2021-ban összesen 3 családnak biztosítottunk kapcsolattartást bírósági/gyámhivatali határozat
alapján, illetve az egyik családban elindult nagyszülői kapcsolattartás is a Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Járási Hivatal határozata alapján.
A három folyamatosan kapcsolatot tartó család a következő volt:
- egy édesanya tartotta ilyen módon a kapcsolatot két fiú gyermekével havonta egyszer
szabályozott kapcsolattartással, összesen 10 alkalommal;
- egy édesanya 2021. júliustól 12 alkalommal találkozott itt kisfiával két heti szabályozásban;
ugyanezen kisfiúval nagyszülői kapcsolattartás is indult, december elejétől, gyámhivatali határozat
alapján, eddig 2 alkalommal.
- áprilistól indult el egy kisfiú nagyszülői kapcsolattartása havi gyakorisággal, amelyből 9 alkalom
valósult meg.
Ennek alapján 2021. január 1-től 2021. december 31-ig összesen 33 alkalommal biztosítottunk
találkozást 4 gyermeknek

-

két édesanyával
egy apai és egy anyai nagyszülővel

bírósági/gyámhivatali határozat alapján az intézményi megállapodás szerint péntek délután 14 és 18
óra között, valamint szombatonként 9 és 11 óra között.
Ettől az iskolai nyári szünetben eltértünk a nyári programok és nyaralások miatt, ha a gondozó szülők
és a kapcsolattartásra jogosult szülők megállapodtak új, másik időpontban a hét egy másik napjára.
A bíróságokkal szükség esetén tájékoztatással és a kerületi gyámügyi osztállyal a kapcsolattartás
felülvizsgálatakor együttműködünk tapasztalataink, információink megosztásával.
A kapcsolattartásokról minden alkalommal készül dokumentáció:
- jelenléti ív, amelyet aláírnak a gondozó szülő és a kapcsolattartásra jogosult szülő/nagyszülők,
- valamint a kollégák feljegyzést készítenek a kapcsolattartás alakulásáról, a történésekről,
tapasztalataikról.
Jelzőrendszeri készenléti szolgálat
A jelzőrendszeri készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül
felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni olymódon,
hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy segítséget tudjon
mozgósítani.
A feladatot az Intézmény munkatársai a 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről 110. §-ában
meghatározott, a készenlét szabályozása szerint, időszakos váltásban látják el.
Készenléti szolgálat esetében az intézmény nyitvatartási idején túl nyújt információs segítséget a 24
órás telefonos készenléti szolgálat. A készenléti szolgálat egy alapvetően a munkaidőn kívül állandóan
hívható, közismert telefonszám biztosításával kerül megszervezésre. A szolgáltatás nyújtása heti
beosztású - hétfőtől hétfőig tartó - forgó rendszerben több esetmenedzser, illetve családsegítő kolléga
által történik. A készenléti szolgálatot ellátó esetmenedzser, vagy családsegítő az adott hét elején
átveszi a készenléti mobiltelefont, illetve az információs és adminisztrációs füzetet, melyeket a
következő hét elején visszaszolgáltat. Az információs és adminisztrációs füzet a szolgáltatáshoz
nélkülözhetetlen, illetve a hasznos címeket, telefonszámokat, elérhetőségeket, adatokat tartalmazza.
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továbbá hívás esetén ebbe kerül rögzítésre a hívás ideje, az igénybe vevő adatai, a probléma és a segítő
tevékenység rövid leírása. A szám nem ingyenesen hívható.
2021-ben a pandémiás hullámokban is a szokásos módon működtettük az telefonos ügyeleti rendszert.
A korábbi évekhez képest hasonlóan a telefonhívások jelentős része nem kerületi illetőségű
megkeresés volt. Akik esetében nem voltunk területileg illetékesek, az eset súlyosságának felmérése
után őket a saját területileg illetékes készenléti szolgálatukhoz irányítottuk.
Egy jelentős része a hívásoknak a kríziskezelésben lévő eseteinktől érkezett, akiknél a hétvégén
fokozódott a krízishelyzet. Egyéb esetekben 23 megkeresés érkezett, amelyek közül egy eset igényelt
azonnali intézkedést, rendőrség bevonását. Egy időközönként súlyos konfliktusba kerülő, egy házban,
de külön háztartásban élő család esetében történt olyan családi konfliktus, amelyben a rendőrség
közreműködése is szükségessé vált.
A munkatársak közül 2021-ben 7 fő vett részt a készenléti telefonos ügyeletben. Összesen 73
alkalommal fogadtunk hívásokat. Ezek közül a hívásoknak több mint a fele más kerületekből, vagy
vidékről érkezett. Ilyenkor segítséget nyújtottunk abban, hogy az adott településen kihez
fordulhatnak.
A kerületből érkező hívások száma 44 volt. Időnként előfordult, hogy munkaidőben kerestek minket
ezen a telefonszámon saját ügyfeleink.
A további esetekben a telefonon keresztül történt kríziskezelések, segítő beszélgetések elegendőek
voltak.

Óvodai és iskolai szociális munka

Óvodai- és iskolai szociális segítők
2018. szeptember 1-től kötelező feladat minden Család-és Gyermekjóléti Központban és a kerülethez
tartozó oktatási-nevelési intézményekben.
Az
óvodai
és
iskolai
szociális
segítő
tevékenység
célja
és
feladata
a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek,
tanulók
sikeres
előmenetelének
támogatása,
egészségfejlesztése,
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való
közreműködés.
Ezen feladatok elvégzését a kollégák az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkával igyekeznek
biztosítani.
A
kliensek
számára
szolgálnak
segítő
beszélgetéssel,
tanácsadással
és
szükség esetén továbbítják az esetet, ha az már a kompetenciahatáraikon, illetve
feladatellátásukon túlmutat.
A 2021/2022-es tanévben, mivel a gyermekek ismét visszatértek a személyes, jelenléti oktatásra,
sokkal több lehetőségünk nyílt arra, hogy felkeressük az iskolákat és prevenciós, önismereti, anti
bullying csoportfoglalkozásokat tartsunk, amelyekre- a tapasztalatok alapján- óriási szükség volt mind
a gyermekek mind a pedagógusok részéről.
Az idei évben a GYES-ről visszatérő kolléganőnk felvette a kapcsolatot a kerületi Egyesített Bölcsődével
is, ezért ott is láttunk el ügyeleti időt. Ezen kívül részt vett szülői értekezleteken, szülőkonzultációkon,
megfigyelte csoportos helyzetben a gyerekeket, és segítséget nyújtott jelzés esetén. A bölcsődékkel és
az intézményvezetővel eddig is jó és kölcsönös volt a kapcsolat, ezzel sikerült még szorosabbra fűzni
az együttműködést.
Minden évben ősszel végzünk szűkséeletfelmérést az I. kerületi intézményekben, hogy megtudjuk, a
következő időszakban milyen témákban várják tőlünk az együttműködést. Idén 10 kerületi iskola, és a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák minden tagintézménye visszaküldte a kérdőíveket.
Az iskolák által beküldött válaszok összesítése
A 10 kitöltő oktatási intézményben összesen 4319 diák tanul, 851 fő 1. kerületi gyermek.
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A kerületi iskolák adatai
Budapest IKerületl Kosztolányi
Dezső Gimnázium
Tandem Gimnázium
Budapesti Egyetemi Katolkus
Gimnázium és Kollégium
BGSZC Hunfalvy János Két.
Tanítási Nyelvű Technikum
' Kodály Zoltán Mag/ai
Kórusiskola
Szent Gél lért Katolikus Altalanos
Iskola és Gimnázium
i Toldy Ferenc Gimnázium
* Budapest t. Kerületi Batthyány
Lajos Általános Iskola
Budavári Általános Iskola
ci Lisznyai Utcai Általános Iskola

A kitöltő intézmények diákjai közül az alábbi diagram mutatja az SNI és BTM -es gyermekek arányát
az iskolák tanulói között az összes, iskolában tanuló gyermek arányában

A kerüfeti iskolák adatai
Lisznyai Utcai Általános Iskola

___________________

Budavári Általános Iskola

-■

Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola
Toldy Ferenc Gimnázium

■
_

Szent. Gelléit Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Technikum
Budapesti Egyetemi Katolkus Gimnázium és Kollégium
Tandem Gimnázium
Budapest IKerületl Kosztolányi Dezső Gimnázium

______________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______
_________________________________________ .
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Az iskola tanulói közül I. kerületi lakos

: Az intézményben tanuló gyermekek száma

Arról is kérdeztük az intézményeket, hogy logopédus, gyógypedagógus, valamint fejlesztő pedagógus
heti hány órában áll rendelkezésre az intézményekben
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Fejlesztő szakemberek az iskolákban
Lisznyai Utcai Általános Iskola
Budavári Általános Iskola ■
Budapest
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Toldy Ferenc Gimnázium
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Tandem Gimnázium
Budapest IKerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium
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Az iskolákban előforduló problémák közül leginkább a következőket jelölték meg:
Elhanyagolás (Érzelmi vagy fizikai szükségletek ki nem elégítése, nem évszaknak
megfelelő/elhanyagolt ruházat, kontroll nélküli digitális eszköz használat)
•
Magatartás problémák (pedagógussal való tiszteletlenség, társaival szembeni agresszió, iskolai
szabályok figyelmen kívül hagyása)
Mentális/pszichés problémák
*
Elszigetelődés/kapcsolódási nehézségek
- Szorongás, magányosság
A rossz szociális háttér és a bántalmazás kevésbé jellemző ezekben az intézményekben. Ugyanakkor
azt jelölték meg sokan, hogy anyagi, életviteli problémák azért előfordulnak.
A szerhasználat, szenvedélybetegség nem igazán jellemző, kivételes esetekben előfordul, az
életkorukból adódóan inkább a középiskolákban.
Ami viszont jellemző és gyakori továbbra is az a krízises válás és az ezzel kapcsolatos viták és
kapcsolattartási nehézségek lecsapódása a gyermekek lelkiállapotán.
A nevelőtestületen belüli konfliktusokra azt válaszolták, hogy nem jellemző, de a legtöbb iskola nyitott
arra, hogy a pedagógusok számára önismereti képzések kerüljenek megtartásra a kiégés megelőzése
érdekében.
Összességében elmondható, hogy az óvodai, iskolai segítők jelenlétét a legtöbb intézményben már
teljesen elfogadják, egyre gyakrabban kérnek segítséget tőlük azokban az esetekben, ahol a
gyermekkel kapcsolatban szokatlan dolgot, nehézséget észlelnek, azonban ezek az esetek továbbra
sem mindig jutnak el írásbeli formában valamely gyermekjóléti Intézményhez. Kollégáink részt vesznek
esetmegbeszélőkön, bevonják őket a szülőkonzultációkba, a pedagógusok megosztják dilemmáikat és
kikérik a véleményüket.
A fentiek alapján az iskoláknak óriási szükségük és igényük van arra, hogy prevenciós

csoportfoglalkozásokat szervezzünk a gyermekeknek és az idei tanévtől önismereti csoportot a
pedagógusok részére. Továbbá, hogy konzultációs lehetőséget biztosítsunk a pedagógus, a gyermekek
és a szülők részére. Igénylik, hogy segítsünk a jelzések megfogalmazásában, és hogy információt
nyújtsunk az igénybevehető szociális juttatásokról a rászorulók részére. Ezen kívül szükség van arra is,
hogy valaki segítséget tudjon nyújtani az iskolai konfliktusok kezelésében.

Az óvodák által beküldött válaszok összesítése
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Az intézményben tanuló gyér ni ekek száma
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A kerületi óvodákban előforduló problémák közül leginkább a következőket jelölték meg:
Magatartás problémák a leggyakoribbak, ez minden óvodában előfordul (pedagógussal való
tiszteletlenség, társaival szembeni agresszió, szabályok figyelmen kívül hagyása)
•
Mentális/pszichés problémák
Szorongás, magányosság
Szintén jellemző és gyakori a krízises válás és az ezzel kapcsolatos viták és kapcsolattartási nehézségek
lecsapódása a gyermekek viselkedésén.
Nehézségként jelölték meg az óvodák esetenként a kapcsolattartást a szülőkkel és a
társintézményekkel.
A következő foglalkozások meglététét tartják fontosnak:
tanácsadás szülőknek
konzultáció a pedagógusokkal
krízisintervenció biztosítása
- szülőcsoport
•
konfliktuskezelés, mediáció biztosítása
•
mentálhigiénés team létrehozása
szülői értekezleten való részvétel
kapcsolattartás egészségügyi, szociális intézményekkel
.
óvodai csoportok, gyermekek megfigyelése pedagógusi felkérésre
esetjelzés megfogalmazásának segítése
•
információ nyújtása a szociális juttatásokról

Az óvodai, iskolai segítők beszámolói oktatási-nevelési intézmények szerint

Óvodai szociális segítő
A 2021-es évben már nagyobb tapasztalattal tudtunk működni a pandémia hullámzásában, váltogatva
az online és a személyes jelenlétet az óvodákban. A szülőket körlevelekben tájékoztattuk a felajánlott
segítési formákról. Biztosítottunk telefonos és online felületet is a kapcsolattartásra, mentálhigiénés
segítő beszélgetésekre, konkrét szociális és lelki nehézségekben való segítségkéréshez.
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A 2020-as évhez képest nagyobb nyitottsággal kerestek meg az óvodába járó gyermekek szülei egyéni
problémáikkal, és a családi krízishelyzetekben. A járványhelyzet miatt az óvodai megbeszéléseken,
értekezleteken akadályozott volt a részvételem a járvány harmadik hullámában. Telefonon és online
formában is tartottam a kapcsolatot az óvodapedagógusokkal, óvodapszichológusokkal. Rendszeresen
tartottunk esetmegbeszéléseket az óvoda pszichológusaival, és megvalósult a team-munka néhány
esetben.
Megfigyelhető különbség volt tapasztalható az óvodák megkereséseiben, az esetekbe való
bevonásokban. Vannak óvodák, ahol már meg tudott valósulni a szoros együttműködés, az igény a
közős gondolkodásra. Fontos feladatunk a következő évben a jelzések megtételének érdekében az
óvodákban jelzőrendszeri előadásokat tartani, hogy az óvódapedagógusok számára egyértelmű
legyen, hogy milyen helyzetekben, és mikor kell a jelzést megtenni. Tapasztalataink szerint néha túl
hosszú idő telik el a jelzés megtétele előtt. Nehéz elkülöníteni az óvodapedagógusoknak azt, hogy nem
csak akkor kell jelezni, ha valamiről megbizonyosodtak, hanem gyanú esetén is. Sokszor a szülővel való
„bizalmi kapcsolat" elvesztésének a veszélye akadályozza a jelzés megtételét.
A szülőkkel történt segítő beszélgetések száma jelentősen növekedett. Több esetben folytattam
szülőkonzultációt mindkét szülő részvételével, elvált illetve külön élő szülőkkel. Az óvodapedagógusok
visszajelzése alapján több esetben is pozitív változást figyeltek meg a gyermekeken a szülők
kapcsolatának javulását követően. Több esetben sikerült a szülőket pszichológushoz eljuttatni, illetve
gyermekpszichológus segítségének igénybevételét kezdeményeztem.
Ebben az évben is sokszor kerestek meg az óvodapedagógusok a csoportjaikba járó gyermekek,
családok problémáinak kapcsán. Tartottunk esetmegbeszéléseket, közösen gondolkodtunk a
gyermekek érdekében óvodapszichológusokkal, fejlesztő pedagógusokkal. Részt vettem óvodás
gyermekek ügyében szervezett esetkonferenciákon.
Összességében elmondható, hogy továbbra is jó a kapcsolatunk az 1. kerületi óvodákkal. A nehezített
pandémiás időszak ellenére aktív kapcsolatban vagyunk, és egyre több a szóbeli megkeresés az óvodák
és a szülők részéről. A jövő évben szeretnénk minden óvodában rendszeresen személyesen is jelen
lenni, ami tovább erősítheti a sikeres együttműködést.

Iskolai szociális segítő {Petőfi Gimnázium, Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium, Batthyány
Általános Iskola, Tandem Gimnázium)
A 2021-es tanév első felében az online oktatás során túlterheltek lettek a tanulók. A pedagógusokra
több feladat hárult az online órák levezetése miatt, gyakran kimerültségre panaszkodtak. A Petőfi
Sándor Gimnáziumból, valamint a Batthyány Általános iskolában segítő beszélgetést folytattam
pedagógusokkal a kialakult helyzetről.
Osztályfőnökök kérésére lelki egyensúly megőrzése témakörben tartottunk 2 online órát 10.-es
osztályok számára a Petőfi Sándor Gimnáziumban.
Ősztől kezdődően megnőtt az igény az intézményünk által felkínált csoportfoglalkozásokra.
Legtöbb esteben a KIABÁL prevenciós társasjáték levezetésére, valamint csapatépítő foglalkozás
megtartására kértek fel minket, emellett tartottunk drogprevenciós, valamint szorongás kezelésével
kapcsolatos foglalkozásokat.
Az év első felében több jelzés érkezett, még a második felében többnyire a gondozásban álló családok,
gyermekek ügyében kaptam visszajelzést a pedagógusoktól, melyeket közvetítettem a
családgondozóik és az estmenedzserek felé.
5 esetben vettem részt esetkonferencián az iskolák tanulóinak ügyében.
Az iskolákban dolgozó szakemberekkel, védőnőkkel és pszichológusokkal folyamatos kapcsolatban
állok, több jelzés ís érkezett részükről az intézményünk felé.
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Petőfi Sándor Gimnázium
• 5 szóbeli jelzés
•

2 írásbeli jelzés

•

Egy édesanya kérte segítségemet gyermeke iskolaváltásával kapcsolatban

•

Egy nagykorú tanuló számára nyújtottam segítséget hivatalos ügyeinek intézésében, valamint
közvetítettem az intézményünk jogászhoz. Méltányossági, esti települési támogatási
kérelmet írtam ügyében, több alapítvánnyal is felvettem a kapcsolatot megsegítésére.

•

1 alkalommal tartottunk tájékoztatást az intézményünk által igénybe vehető
szolgáltatásokról pedagógusok számára

•

Két 10-es osztályban tartottunk online foglalkozást lelki egyensúly témakörében

•

Két alkalommal tartottunk KIABÁL foglalkozást 9 osztályban

Szent Gellért iskola
• 2 szóbeli jelzés
•

1 írásbeli jelzés

•

1 esetkonferencián való részvétel

•

1 csapatépítő csoportfoglalkozás 6. osztályban

•

2 alkalommal tartottunk tájékoztatást az intézményünk által igénybe vehető
szolgáltatásokról pedagógusok számára

Batthyány Általános Iskola
•

8 szóbeli jelzés

•

3 írásbeli jelzés

•

4 esetkonferencián való részvétel

•

1 esetben konzultáltam az iskola rendőrrel

•

2 alkalommal tartottunk tájékoztatást az intézményünk által igénybe vehető
szolgáltatásokról pedagógusok számára

»

2 alkalommal tartottunk KIABÁL foglalkozást 7. osztályos tanulók számára.

Tandem Gimnázium
• 1 alkalommal tartottunk tájékoztatást az intézményünk által igénybe vehető
szolgáltatásokról pedagógusok számára
•

3 KIABÁL foglalkozást tartottam két 9-es és egy 11-es osztályban

•

3 alkalommal folytattam segítő beszélgetést az Intézmény tanulójával

•

5 alkalommal tartottam csapatépítő foglalkozást 9. és 10. osztályokban

•

2 drogprevenciós foglalkozást tartottunk 9. és 10 osztályban

•

1 alkalommal tartottam foglalkozást szorongás témakörben az intézményünk
pszichológusával
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Iskolai szociális segítő (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Kosztolányi Dezső Általános Iskola és
Gimnázium, Lisznyai Utcai Általános Iskola, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola elsőtől tizenkettedik évfolyamig, a Kosztolányi Dezső Gimnázium
ötödiktől tizenkettedik évfolyamig, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium szintén ötödiktől tizenkettedik
évfolyamig, míg a Lisznyai Utcai Általános Iskola elsőtől nyolcadik évfolyamig oktatja a diákokat.
A négy intézményből, hárommal alakult ki aktív kapcsolat. Szeptember elején nyitottan fogadtak és
bizalommal fordultak hozzám a pedagógusok, kérdéseikkel, elakadásaikkal az osztályokban vagy egy*
egy gyermeket érintően. Az általunk felkínált csoport foglalkozásokat igénybe vették. Az alkalmak
témáját tekintve általában az önismeret fejlesztése, csapatépítő, a zaklatás megelőzése voltak. Pozitív
tapasztalat, hogy a nehézséget okozó és a gyermekvédelmi rendszerben lévő gyermekek esetében
szorosabb együttműködés alakult ki az Iskolák, szülők és a családsegítők között. Több alkalommal
tartottunk esetmegbeszélőt, mely a személyes kapcsolat miatt is hatékonyabbá tette az
együttműködést. A pedagógusok részéről érezhető, hogy az elmúlt időszak a számukra is megterhelő
és fárasztó volt. Beszélgetéseink alkalmával a munkájukban megélt tehetetlenséget, eszköztelenséget
emelték ki. Ezt felismerve csoport foglalkozásokat ajánlottunk számukra, melynek a ventilálás, saját
szükségleteik felismerése a munkájuk során, valamint a pedagógiai eszközeik bővítése, és a
stresszkezelés módjai állnak fókuszban. A Lisznyai Utcai Általános Iskolában el is indult egy csoport
folyamat, mely összesen 10 alkalmas lesz, melyből eddig két foglalkozás zajlott le, pozitív
visszajelzéssel. Más iskolákból is jött hasonló felkérés, melyet januárban tervezünk elindítani.
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalommal
Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalommal
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 2 alkalommal, ebből az egyik jelzést
továbbítottuk a III. kerületi Gyermekjóléti Szolgálatnak. A másik esetben pedig az első kerületi
családsegítőbe került a család, alapellátásba.
Csapatépítő csoportfoglalkozás a 3. osztályban (27 fő), 3 alkalommal
Drogprevenciós beszélgetés a 12. osztályban (16 fő), 1 alkalommal
KIABÁL foglalkozás tartása a 12. osztályban (16 fő), 1 alkalommal
Pedagógusok számára jelzőrendszer! tájékoztatás 1 alkalommal
Hospltáfni a 3. (27 fő) és az 5. (26 fő) osztályban voltam 2 alkalommal
Esetmegbeszélőn való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével, 2 alkalommal.
Egyéni beszélgetés, tanácsadás pedagógus számára, 3 alkalommal.
Kosztolányi Dezső Gimnázium
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés 0 alkalommal
Pedagógusok számára csapatépítő, kiégés megelőzés fókuszű alkalom szervezése, az
iskolapszichológussal, folyamatban.
Egyéni segítő beszélgetés két diákkal, 2 alkalommal
Lisznva? Utcai Általános Iskola
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés 3 alkalommal
Hospitálni voltam a két elsős osztályban (18 és 14 fő), 1~1 alkalommal
Csapatépítő csoportfoglalkozás a két elsős osztályban, külön-külön 3-3 alkalommal, összesen 32
gyermekkel.
Esetmegbeszélőn való részvétel szülővel, iskola pszichológussal, 1 alkalommal
Esetmegbeszélőn való részvétel, pedagógus, családsegítővel közösen 2 alkalommal
Csapatépítő foglalkozás pedagógusoknak 2 csoportban 14-14 fővel, összesen 10 alkalmas lesz, melyből
eddig 2 alkalmat tartottunk meg.
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Iskolai szociális segítő (Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium, Budavári
Általános Iskola, Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium)A 4 intézményben a tanulók összlétszáma, 2280 fő. I. kerületi lakos a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium tanulói közül 39 fő, a Toldy Ferenc Gimnázium tanulói közül 102 fő, a Hunfalvy János Két
Tanítási Myelvű Közgazdasági Technikum tanulói közül 12 fő és a Budavári Általános Iskola tanulói közül
237 fő.
Az igazi érdemi munka a 2021/2022 tanév szeptemberétől kezdődött meg. A nyár folyamán a saját
táboraink és az tankerületi napközis táborban való heti egyszeri foglalkozások tartásával már kezdtek
kialakulni kapcsolatok a gyerekekkel, így a már a szeptemberi évkezdésnél könnyebbé vált a
bemutatkozás és az ismerkedés
Az iskolák vezetősége és pedagógusai is nyitottan álltak hozzám. 3 iskolában is rendszeressé váltak a
foglalkozások tartása.
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban a vezetőség támogatásával több pedagógiai
értekezleten vehetem részt, ahol beszélhettem a szolgáltatásainkról és a jelzőrendszerről. Az iskolában
van Iskolapszichológus vele sajnos a kapcsolatom nem mindennapos. Itt 2 diák keresett meg osztályok
közötti konfliktus miatt, melyet az Igazgatónővel együtt oldottuk fel, illetve itt az egyik 15 éves fiút
egyénibe delegáltam az iskolapszichológushoz. A foglalkozások melyeket tartottam különböző
témákban voltak. Volt köztük érzékenyítő foglalkozás, közösségépítés és a végzős diákoknak
motivációs órák, ki vagyok én? téma és a K.I.A.B.Á.L foglalkozás. Ezeknek a foglalkozások megtartására
felkérés alapján a kollégákat kértem fel segítségnek. '
A Toldy Ferenc Gimnáziumban szeptembertől kezdve tudok kijárni hetente ügyelni 2 órában.
Iskolapszichológus van az iskolában illetve a pedagógusok nagy része a tanórákon is használja a
csoportmunkát, ezért többször is elmondták, hogy a foglalkozások tartására nem Igényelnek tőlem
segítséget. Ellenben a jelzőrendszerről szeretnének majd bőven hallani, de az majd a második félévre
fog tolódni.
A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban együttműködik velem a vezetőség
és a pedagógusok is. Az évnyitó osztályfőnökök munkaközösségének értekezletén bemutatkozhattam
és a szolgáltatásainkról is beszélhettem. Ettől a tanévtől van iskolapszichológusa az iskolának, akivel
szorosan együtt tudunk működni. Együtt mutatkoztunk be minden osztálynak a szülői értekezletén.
Egyénileg 3 lánnyal foglalkoztam, ebből 1 lányt az osztályfőnök delegált felém, aki a szociális
juttatásokról érdeklődött, 1 lányt az iskolapszichológus delegált felém, akit a családja nehéz anyagi
gondjairól beszélt és próbáltunk együtt megoldást találni és 1 lányt szintén az osztályfőnök delegált
felém, akinek beilleszkedési problémája akadt az osztályban, őt viszont én delegáltam tovább az
iskolapszichológus felé. Több foglalkozást tartottam az osztályokban, leginkább a közösségépítést
vették igénybe illetve a 9/d osztályban az ENABLE foglalkozás sorozatot kezdtem el a szülők és az
osztályfőnök kérésére. A foglalkozások előtt minden osztályban hospitáltam. 1 alkalommal segítettem
jelzést megfogalmazni a XIII. kerületi Prevenciós Központ felé.
A Budavári Általános Iskolában is részt vehettem a tanévnyitó értekezleten, ahol szintén
bemutatkozhattam és beszélhettem a szolgáltatásainkról. Ebben az iskolában is van
iskolapszichológus, a foglalkozásaim többségét vele vezetem. A foglalkozások itt is a közösségépítés és
az érzékenyítés témában vannak. Az 5/b osztályban pedig az ENABLE foglalkozást tartjuk. Egyéniben 5
tanuló keresett meg, leginkább osztályközösségi problémák miatt. Rendszeresen tartom a kapcsolatot
az igazgatósággal és a pedagógusokkal, többször járok be az osztályokba hospitálni. 1 szülői
értekezletet moderáltam le osztályfőnök kérésére. 1 szülő keresett meg osztályon belüli problémák
miatt.
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Toldy Ferenc Gimnázium
Egyéni munka: 0 alkalom
Csoportok száma: 0 alkalom
Szülői megkeresés: 0 alkalom
Pedagógusi megkeresés: 0 alkalom
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom
Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom
Budapest? Egyetemi Katolikus Gimnázium
Egyéni munka: 2 alkalom
Csoportok száma: 4 alkalom
Szülői megkeresés: 1 alkalom
Pedagógusi megkeresés: 6 alkalom
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalom
Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalom

Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázíum
Egyéni munka: 2 alkalom
Csoportok száma: 11 alkalom
Szülői megkeresés: 1 alkalom
Pedagógusi megkeresés: 10 alkalom
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalom
Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalom
Budavári Általános Iskola
Egyéni munka: 5 alkalom
Csoportok száma: 8 alkalom
Szülői megkeresés: 1 alkalom
Pedagógusi megkeresés: 15 alkalom
Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalom
Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 4 alkalom
Óvodai- iskolai segítő munka a nyári szünidő alatt, táborok, csoportok
Az óvodai- iskolai szociális segítők ebben az évben is nyári táborokat szerveztek a kerületi gyermekek
részére. A 2021-es évben három csoportban tartottunk táborokat, saját intézményi költségvetésből.
Kell eev tábor...
A tábor időpontja: 2021.06.28-07.02.
A tábor helyszíne:
Roham utcai Idősek Klubja, XIII. kerület Prevenciós Központ, Vérmező,
Pilisborosjenő. Laser Corner Air Force X, Margitsziget, Kamaraerdő
A tábor célja: A gyerekek élménnyel gazdagodjanak.
A tábor napi Időtartama: A naponta reggel 9 órától 15 óráig tartott.
A tábor létszáma: A tábor létszámát 10 főre terveztük, végül 6 fő maradt.
Annak ellenére, hogy a gyerekek nem ismerték egymást, hamar összekovácsolódtak és végig nagy volt
az összhang az 5 nap alatt.
Nóri, egyedüli lányként nem volt zavarban a sok fiú közt és ők is befogadták az egyke leányt. A tábort
próbáltuk úgy alakítani - a fix programokon kívül -, hogy a gyerekek is beleszólhassanak abba, hogy
hogyan alakuljanak a napok, szerettük volna, ha teljesen magukénak érzik ezt a hetet. Az abszolút
kedvenc a lézerharc volt, melyet a Laser Corner biztosított számunkra ingyenesen.
A tábor zárásaképpen oklevéllel jutalmaztuk a gyerekeket.
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913 tábor

A tábor időpontja: 2021.08.09-08.li
A tábor helyszíne:
Roham utcai Idősek Klubja, Vérmező, Kamaraerdő, Kis-Hárs-Hegy, Nagy-Hárs
Hegy, Városliget, Budai Vár
A tábor célja: A fő cél a közösségépítés és az érzékenyítés, valamint hogy tartalmasán töltsék el a 9-13
év közötti gyerekek a nyarat.
A tábor napi időtartama: reggel 9 órától 15 óráig tartott.
A tábor létszáma: A tábor létszámát 10 főre terveztük, végül a létszám 12 fő lett.
A tábor elejét mindenképp csapatépítővel szerettük volna kezdeni, hogy a gyerekek és mi is
megismerjük egymást és könnyebben tudjunk egymáshoz kapcsolódni. A tábor jelmondatát együtt
határoztuk meg, ami ez lett: Hibázni szabad! A célt is együtt fogalmaztuk meg, a gyerekek vezetésével:
Barátság, élmények, szórakozás.
A közösen megfogalmazott célokat sikerült elérni. A gyerekek új élményekkel gazdagodtak a Vadonleső
program, a kirándulás és a különleges Várban tett séta után. Új barátságok alakultak ki és a már
meglévő kapcsolatok pedig tovább mélyültek. Igyekeztünk a programokat úgy összeállítani, hogy a sok
újdonság mellett a szabad játékra is maradjon idő. Örömmel láttuk, hogy összetartó csapattá váltak az
öt nap alatt, illetve a nehéz szokatlan helyzeteken, egymást segítve jutottak át. Az külön pozitív
visszajelzésként ért minket, hogy a kérdőív kitöltését követően határozottan jelezték felénk, hogy
szeretnék tovább folytatni a közös munkát.
Katica Tábor
A tavalyi év sikerére való tekintettel 2021. július 19-től- július 23-ig ismét megszerveztük a Katica
tábort 6 -12 éves kerületi gyermekek számára, két új helyszínnel színesítve a programot. A tábor
létszámát 10 főre terveztük, ami rövid időn belül be is telt. Ellátogattunk Normafára a játszótérre.
Solymárra a Rózsika forráshoz, a Budakeszi Vadasparkba, fogaskerekű vasúttal a Széchenyi-hegyi
játszótérre és a Pál-völgyi-barlangba.
A gyerekek már összeszokott csapatként érkeztek a táborba. Meglepő volt, mennyire magától
értetődően működött minden. A tábort minél inkább egy természetes, a gyerekek szükségleteire
épülő, szabad játékot biztosító formában szerettük volna megvalósítani. A gyerekek már ismerték
tavalyról a tábort, ami a tapasztalataink szerint valóban a szükségleteikre épült. Talán ezért működött
ennyire jól és könnyedén. A gyerekek belemerültek a szabad, önfeledt játékokba, csak néhány alapvető
szabályt kellett betartaniuk. A tavalyi évhez képest két órával megnöveltük az együtt töltött időt, hogy
legyen lehetőségük elmélyülni egy-egy tevékenységben, és hogy a közös evés se maradjon ki a
programból,

Csicser ő Kamasz cső őrt (Kiss Julianna, Papp Etelka, Tar án Magdolna)
A kamasz csoport terve a nyári napközis táborokban merült fel. Több gyerek is említette, hogy jó lenne,
ha a táborokon kívül is tudnának találkozni. Felvettük a kapcsolatot Tarján Magdolnával, aki már
szervezett évekkel ezelőtt sikeres kamasz csoportot és együtt kezdtünk el gondolkodni azon milyen
lehetőségeink lehetnének illetve engedélyt kértünk, hogy a csoportot elindíthassuk. Első körben azokra
a gyerekekre gondoltunk, akik már részt vettek a nyári táborainkban. Szerettük volna, ha lehetne 1
csoport a kis kamaszoknak és 1 csoport a nagy kamaszoknak. A családsegítő kollégáknál és az
iskolákban is hirdettük a csoport indulását, az I. kerületi lakosokat/l. kerületi iskolába járókat céloztuk
meg. A cél az volt, hogy a nagy kamaszoknál a nyár végére egy kortárs segítő csapatot neveljünk ki, a
kis kamaszokat pedig a nagy kamasz csoportra készítsük elő.
Kevesebb gyerek jelentkezett, mint amire számítottunk ezért úgy döntöttünk, hogy egy csoportot
indítunk, és később újra gondoljuk, hogy hogyan tovább.
A csoportot kéthetente pénteken délután tartjuk a Roham utcai épületben. Átlagosan 4
gyerek/alkalom volt az arány.
A jövőbeli terveink, hogy legalább 12 főre emelkedjen a csoporttagok száma, ehhez a közösségi média
adta lehetőségeket is szeretnénk használni.
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Kórházi szodáfis munka

Koordinátor: Sikkes István
A kórházi szociális segítő tevékenységet intézményünkben egy családsegítő látja el osztott
munkakörben heti 10 órában. Az I. kerületben nem működik kórház. A kerületi betegeknek a Szent
János Kórházban biztosítanak ellátást. Szolgáltatásunk nyújtásának helye így a Szent János Kórház
illetve intézményünk Attila út 8. alatti telephelye (Budavári Gondozási Központ) A kórházi szociális
segítő munkát végző a -szülészeti, -nőgyógyászati, -újszülött, -pszichiátriai, -krónikus belgyógyászati
osztályon látja el feladatát. 2021-ben a koronavírus járvány hatásának következtében több esetben is
előfordult, hogy az ellátási terültünkön kívüli kórházakba kerületek ügyfeleink. A segítő munka során
ezért nagy hangsúly fektettünk arra, hogy az ellátási terültünkön kívüli kórházakkal is jó
munkakapcsolatot alakítsuk ki. A kórházi szociális segítői munkánk így több kórházra is kiterjedt, mint
pl. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budai Irgalmas Kórház, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Dél
Pesti Jahn Ferec Kórház, Vadaskert Kórház Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.
A munka hatékonyságának érdekében a kórházi szociális segítő folyamatosan kapcsolatot tart a
társintézményekkel és a jelzőrendszer érintett tagjaival. Munkája során folyamatosan egyeztet a 12.
kér. Hegyvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kórházi szociális munkás koordinátorával.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított kórházi szociális segítői munka főbb
irányai:
• a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi szociális munkással és védőnővel, kórházi
védőnővel és kezelő orvossal együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermeke
segítése
•

a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17 § (2)
bekezdések szerinti intézkedések megtétele

•

az illetékeségi területen működő kórház pszichiátriai és rehabilitációs osztályával való
együttműködés.

A 2021-es évben a Szent János Kórházban kórházi szociális segítő munka során 10 ellátott esetben
biztosítottuk a segítő munkát. Az egyedül élő idősek ellátásánál továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk
a folyamatos kapcsolattartásra a kórházi szakemberekkel. A kórházi kezelés alatt ügyfeleink részére a
látogatási tilalom idején a kórházi szociális munkásokkal együttműködve biztosítottuk a látogatói
csomagok eljuttatását az ellátottaknak.
A pszichiátriai osztályokon fekvő a cselekvőképességet korlátozó ügyfelek ügyében a kerületi
gyámhivatallal és a kórházi szociális munkásokkal együttműködve segítjük a közös munkát.
A 10 ellátottból 2 esetben rendőrségi jelzés kapcsán vettük fel a kapcsolatot a kórházzal. Egy esetben
a kórházi védőnő jelzés kapcsán a „baba-mama-papa" programban résztvevő édesanyának és
gyermekének anyaotthoni elhelyezésben történő segítésével kapcsolatban működtünk közre. Egy
ügyfél estében heti rendszerességgel látogattuk a pszichiátriai kezelés alatt. A többi hat esetben
bekerülőkkel előzetesen már kapcsolatban álltunk a kórházi kezelést követően a további ellátás
céljából intézményünk vette fel a kapcsolatot a kórházi szociális munkással. Az elmúlt évben a
jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolat és együttműködési hajlandóság sokat javult ennek hátterében a
járványhelyzetben kialakult egymásrautaltság és a felmerült akadályok hatékony megoldására való
törekvés állhat.
Szociális diagnózis

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser: Lázár Nóra
A szociális diagnózis elkészítése irányított személyes interjún alapul, a felvételhez több személyes
találkozás, általában 3-4 alkalom szükséges, ebből legalább egy interjú az ügyfél lakásán készül,
amennyiben az ügyfél hozzájárul.
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Az szociális diagnózist készítő esetmenedzser a szociális diagnózist a Szociális Ágazati Portálon
közzétett adatlapon készíti el.
A szociális diagnózis: az egyén személyi állapotára és családi kapcsolataira, lakhatási körülményeire,
egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára, mindennapi életvitelére, egyes képességei
hiányából fakadó nehézségeire, kommunikációjára, személyes kapcsolataira, munkaerőpiaci
státuszára, krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére, támogatást igénylő életterületeinek
felmérésére, a támogatás mértékére és számára igénybe vehető és javasolt ellátások, szolgáltatások
meghatározására vonatkozó adatokat tartalmazza.
A szociális diagnózis javaslattétellel zárul, fontossági sorrend szerint kerül rögzítésre az ügyféllel
közösen meghatározott probléma és az ezekhez rendelt és ajánlott szolgáltatások. A szociális
diagnózist, a felvételt készítő esetmenedzser és a szolgáltatást igénylő személy is aláírja. Amennyiben
az ügyfélnek kapcsolata van a családsegítővel az esetgazda is részt vesz a záró ülésen.
Ez évben 10 szociális diagnózisra felvétel indult el a kollégák jelzése alapján. Ebből hat valósult meg.
Négy ügyfél különböző okokra hivatkozva visszalépett. A koronavírus járvány idén sem kedvezett a
diagnózis felvétel szám növelésének, mível az ügyfelek óvakodnak személyes kapcsolatot fenntartani.
A szociális diagnózis elkészítéséhez, a bizalom megteremtéséhez a személyes találkozás
elengedhetetlenül fontos.
Szociális diagnózis készítés tapasztalatai:
Esetek többségében a család - és gyermekjóléti szolgálat munkatársai javasolják a szociális diagnózis
felvételét, főként azokban az esetekben, ahol úgy érezték, hogy elakadás történt az esetvitelben. Két
szociális diagnózist két régi ügyfelemmel vettem fel, illetve még folyamatban van a felvételkészítés.
Idén elsősorban olyan ügyfelekkel készült/készül diagnózis, akik általában egyedül élnek, nehéz
szociális körülmények között, nyugdíjasok vagy álláskeresők.
Mentálhigiénés Team

családterápia, párterápia, családkonzultáció, mediáció
A 2020 szeptemberében megalakított mentálhigiénés team vitte tovább a család- és párterápiás
eseteket, a szülőkonzultációt és mediációt.
A mentálhigiénés csoport a régi kollégák mellett új tagokkal bővült, Gyárfás Adél családterapeuta.
Kárpáti Krisztina mediátor, Kreisz Miklós családterapeuta, Lázár Nóra családterapeuta és Wertán
Katalin családterapeuta mellé érkeztek új pszichológusaink: Major Ágota, Melegh Márta és Szabó Dóra.
Fontos változás volt a munkánkban, hogy a családterapeuták szakmai fejlődését ettől az évtől
rendszeres havi szupervízió támogatja, melyet Frankó András családiérapeuta, szupervízor vezet. A
szupervízió segítségével számos esetünket meg tudtuk beszélni a szakemberrel és a kollégákkal, amely
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az intézményünkbe érkező, kevésbé motivált klienseket
hosszabban megtartsuk és támogassuk.
Az év végétől egy kamera is segíti munkánkat, amellyel rögzíteni tudjuk a terápiás üléseket
(természetesen a kliensek hozzájárulásával). Az ütések visszanézése egyfelől segíti a szakemberek
fejlődését. Másfelől ez egy új intervenciós lehetőség a kliensek támogatásában, hiszen a párbeszédek,
interakciók közös elemzésével új felismerések, belátások születhetnek.
Ugyancsak örvendetes tény, hogy egyre több önként jelentkező keresi meg kimondottan a család- és
párterápiás szolgáltatásunkat és veszi fel velünk a kapcsolatot. Ebben az évben 6 önkéntes párral
dolgoztunk.
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2021-ben 23 párral/családdal és 27 szülővel dolgoztunk összesen 187 ülésben.
Párterápia - 7 pár/28 ülés
Családterápia - 2 család/9 ülés
Válásterápia -1 pár/9 ülés
Családkonzultáció -1 pár/l ülés
Szülőkonzultáció párral, egyéni vezetéssel - 5 pár/13 ülés
Szülőkonzultáció egyéni ülésen páros vezetéssel-7 szülő/18 ülés
Szülőkonzultáció egyéni ülésen egyéni vezetéssel -20 szülő/70 ülés
Szülő-kamasz konzultáció -1 pár/5 ülés
Mediáció - 7 pár/34 ülés
A részletesen felsorolt szettingek is mutatják, hogy számos formában igyekszünk támogatni
klienseinket. Fontos számunkra, hogy mindig az egyénre/párra szabott módon alakítsuk a támogatás
formáját. Itt kell megjegyeznünk, hogy az Attila út 89. szám alatti telephelyen gyakran küzdünk
helyhiánnyal, számos esetben előfordult már, hogy nem volt szabad terápiás helyiség, a kliensek és a
segítők várakozni kényszerültek vagy elnapolták az ülést. Ennek a problémának a megoldása közös
gondolkodást igényel!
A fenti esetek jellegzetességei:
1. Elvált/szétköltöző szülők között a közös gyermek léte fenntartja a kapcsolatot
A közös munka célja:
A szülői alrendszer rendezése, a fenntartható kommunikáció kialakítása. A gyermeki alrendszer
megerősítése - kísérlet a gyermek kivonására a szülők közötti konfliktusból.
A szétválás okozta érzelmek, indulatok mérséklése - több éve húzódó kapcsolati feszültség enyhítése.
A szülők a kapcsolati gyászban elakadtak, a hibáztatás még mindig része a kapcsolati dinamikának. Új
fókusz kialakítására van szükség: mindenki a saját mentális állapotáért felelős. Közös felelősségük a
gyermek.
Igényelték a pszichoedukációt nevelési kérdésekben. Az eltérő nevelési elvek összehangolása, a
gyermek fejlődési szakaszához illeszkedő szülői attitűd megvitatása is része volt a folyamatnak.
Az egyszülős családok működésének támogatása. A rendszeres láthatás biztosítása.
2.

Gyengén strukturált családi rendszer - elhanyagolt gyermek

A közös munka célja:
A családi szerepek, szabályok kijelölése és megerősítése, különös tekintettel a szülők feladatköreire.
A szülői alrendszer megerősítése - egyenrangú szülőkapcsolat kialakítására törekvés.
Pszichoedukáció nevelési kérdésekben - eltérő nevelési elvek összehangolása, a gyermek fejlődési
szakaszához illeszkedő szülői attitűd megvitatása.
3.

Bántalmazás a családban

A közös munka céllá:
A bántalmazó magatartás leállítása. Lehetőség szerint a bántalmazó és bántalmazott szeparálása. A
bántalmazott pszichés támogatása, erősítése, a trauma feldolgozásában nyújtott segítség. A
bántalmazó támogatása abban, hogy felismerje és korrigálni tudja saját működését - amennyiben
nyitott erre a folyamatra és képes belátásokra jutni.
Az együttműködés új szabályainak kialakítása, a gyermekek helyzetének rendezése.
4.

Önkéntes igénybe vevők

Eszkalálódó párkapcsolati feszültség problémájával érkeztek hozzánk a párok. Valószínű, hogy a régóta
fennálló rendszerszintű problémát a pandémia felerősítette és az arra motivált párokban megjelent a
segítség kérés igénye.
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Ezeknél a pároknál, ha van közös gyermek, akkor nagy esély van a kapcsolat stabilizálására.
Amennyiben nincs gyermek, akkor fókuszba elsősorban az együtt maradás vagy szétválás dilemmája
került. Hatékony segítséget tudtunk nyújtani a döntés meghozatalában, amely segítette a továbblépést
és egy kiegyensúlyozottabb mentálhigiénés állapot megélését.
5.

Online munka sajátosságai

Az online munka, bár csökkenő mértékben, de jelen van az életünkben. A járványügyi intézkedéseknek
köszönhetően lényegében visszatértünk a személyes találkozásokhoz, amelyek hatékonyságához nem
fér kétség. Viszont az online térben végzett terápiás munka készség szintű elsajátítása lehetővé teszi,
hogy a kapcsolatot akkor is fenn tudjuk tartani, ha a kliensek nem tudnak az intézményben megjelenni.
Továbbra is képviseljük azt a véleményünket, bizonyos élethelyzetekben, különösen nagy indulatokat
átélő párok esetében biztonságosabb az online térbe hívni őket, hiszen a távolság tudata csökkentheti
a feszültséget.
A párokkal az online térben végzett munka előkészítheti a valós térben való találkozást, felkészíthet a
személyes jelenlét kihívásaira, ami elengedhetetlen feltétele a családsegítésnek. Lehetőséget adhat
arra, hogy a párokat/családokat felkészítsük a közös munkára, előkészítsük a családterápiát, ami
szintén fontos, különösen kötelezett és/vagy motiválatlan családok esetében.
Pszichológiai tanácsadás
gyermek-, serdülő- és felnőtt pszichológia ellátás- Melegh Márta, Szabó Dóra, Major Ágota
A 2021-es évet is végig kísérte a járványhelyzet, de szigorú szabályok mellett már folytatódhatott
személyesen a pszichológiai ellátás. A személyes találkozások lehetőségeivel több ügyfelet tudtunk
ellátni, mint a 2020-as év kijárási tilalma alatt, amikor csak online formában tudtunk kapcsolatot
tartani, ezt azonban nem minden ügyfél tudta igénybe venni eszközhiány vagy a családtagok jelenléte
miatt. A hosszabb ideje tartó bezártságból és korlátozásokból adódóan sok helyen felerősödtek a
korábbi nehézségek egyéni és családi szinten egyaránt. A rövid időtartamú tanácsadás mellett már
egyre több esetben vált szükségessé a hosszabb szupportív, támogató megsegítés, amit szintén
biztosítani tudtunk ügyfeleink számára. 2021-es év során az intézményünkhöz fordulók közül 70 kliens
kért és 439 alkalommal kapott pszichológiai ellátást, ami a korábbi évhez képest kicsit több (2020-ban
62 kliens/327 alkalom).
Gyermekek elsősorban a családsegítő kollégák javaslatára érkeznek pszichológiai ellátásba a pszichés
állapot feltérképezése, vagy a családsegítői munka kiegészítéseként pszichológiai ellátás igénybevétele
érdekében. A leggyakoribb problémakörök a szülők válása során felmerülő érzelmi nehézségek,
valamint valamelyik szülő mentális zavarának hatása a gyermek fejlődésére. A kollégák javaslatán túl
előfordultak azonban olyan esetek is, melyben a szülők Önkéntesen jelentkeztek a szolgálatnál
gyermekpszichológusi segítséget keresve, elsősorban nevelési kérdésekkel. A szülők a pandémia alatt
felerősödő szorongásos panaszokról, társas kapcsolati problémákról, opponáló viselkedésről,
magatartászavarokról számoltak be és kértek segítséget A gyermekpszichológiai ellátás területén
továbbra is komplex megközelítésben dolgozunk, ami a folyamat során a szülők aktív bevonását jelenti,
legalább 1-2 havi, rendszeres szülőkonzultációk útján. A gyerekekkel való munkában elsődleges
módszerünk a szabad játék, melybe szülő-gyerek kapcsolati elakadás esetén a szülőket is tevékenyen,
rendszeres jelenléttel bevonjuk. A játékelemek mellett a mesét, valamint relaxációs technikákat
alkalmazunk az érzelmileg megterhelő élethelyzetek feldolgozása érdekében.
Jogi tanácsadás
Tanácsadó: Dr. Wahl Patrícia
Az ingyenes jogi tanácsadást 2021-ben 65 fő vette igénybe, ami 91 találkozást jelentett az ügyfelekkel.
Ez szinte azonos a tavalyi számokkal (65 fő, 95 találkozás), tehát elmondhatjuk, hogy a járványhelyzet
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ellenére nem csökkent számottevően a kliensek száma. Az év eleji időszakban, júniusig nem tudtunk
személyesen fogadni ügyfeleket, de az év többi részében- a higiéniai szabályok betartásával- továbbra
is volt lehetőség személyesen jogi tanácsot kérni.
Intézményünkben továbbra is hetente egy alkalommal egy külsős munkatárs fogadja a jogi
problémákkal hozzánk fordulókat. A szolgáltatás során a tanácsadást kérő először egy családsegítő
munkatárssal találkozik, aki első interjút készít vele, megvizsgálva, hogy a jogi eszközökön kívül milyen
megoldási lehetőségek vannak a probléma megoldása érdekében. A jogi tanácsadás során a
családsegítő munkatárs is jelen van, segíti a jogász munkáját, ül. az ügyfél felé könnyíti a
kommunikációt. Különösen pszichiátriai vagy értelmileg akadályozott ügyfelek esetében fontos részt
venni a tanácsadáson sok esetben „tolmács" szerepkörben vagyunk jelen.
A leggyakrabban előforduló jogi problémák 2021-ben, melyekkel hozzánk fordultak.
• válással kapcsolatos kérdések-gyermektartás, gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog,
kapcsolattartás
• gyermekjogok
• bérleti jogviszony rendezése
• kilakoltatással kapcsolatos ügyek
• társasház-közös képviselő probléma
• végrendelet készítés, hagyatéki ügy, öröklés
•

haszonélvezettel kapcsolatos kérdések
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Közösségi Pszichiátriai Ellátás

Szakmai vezető: László Emese
A Közösségi Pszichiátriai Ellátás célja a 2021-es évben is a közösségi integráció fenntartása, elérése volt
és, hogy a kerületben élő pszicho-szociális zavarral küzdő ügyfeleket lakókörnyezetükben segítse,
életminőségüket javítsa. A közösségi gondozás fókuszában a rehabilitáció áll, társadalmi
kirekesztettséget és az izolációt hivatott megszűntetni és elkerülni.
Az elmúlt év legfőbb változása a szolgáltatásban, hogy az ellátás korábbi koordinátor Lendvai Eszter
nyugdíjba vonult, helyét szeptembertől László Emese szakmai egységvezető, terápiás munkatárs vette
át, a közösségi gondozók személyében nem történt változás.
Erre az évre az ügyfeleink és mi is megtanultunk a vírussal együtt élni, már nem jelentett nehézséget a
minden napok során. Természetesen folyamatosan igyekeztünk edukálni az ellátottjainkat a
védekezéssel kapcsolatban, illetve, hogy mi a teendő, ha megfertőződnek, segítettünk sokszor kiszűrni
nekik az interneten terjedő álhíreket a helyes informálás által. Mivel a legtöbb szolgáltatónál megjeient
az online ügyintézés, ami több ügyfelünknek nehézséget jelentett, emiatt nagy feladat hárult ránk,
például az oltási regisztráció kapcsán.
Fontos szerepünk volt abban, hogy több ellátottunk a pandémia miatt kezelőorvosával nem tudta
tartani a személyes kapcsolatot, csak velünk, így gyakran mi közvetítettünk közöttük, illetve jeleztük az
állapotváltozást.
A Közösségi Pszichiátriai Ellátás minimum 40 fő számára biztosítja a szolgáltatást, 2021. év során
összesen 55 ügyfél vette igénybe az ellátást (35 nő és 20 férfi).
Az év során nyolc új igénybe vevővel bővült az ellátottjaink köre, ebből hat főt a Családsegítő Szolgálat
delegált, két főt pedig az ügyfeleink irányítottak hozzánk. A korábbi évektől eltérően az idei évben a
Pszichiátriai Gondozó nem irányított hozzánk ügyfelet, mivel a vírushelyzet miatt, feltehetően
kevesebben keresik fel őket személyesen, nehezebben jutnak el a megfelelő szakem berhez.
2021. január 1. és december 31. között nyolc ügyfelünkkel szűnt meg a közös munka, ebből öt fő
sajnálatos módon elhunyt, egy ügyfél elköltözött az ellátásunk területéről, egy főt idősotthonba
gondoztunk, egy fő pedig már nem tartott igényt a szolgáltatásra.

Korcsoportok nemek szerinti megoszlása

70-80 éves

60-70 éves

50-60 éves

40-50 éves

30-40 éves

20-30 éves
Férfiak
2

4
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S
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2021. decemberében 22 fő skizofréniával küzdő, 11 fő bipoláris- és 10 fő krónikus depresszióban
szenvedő, további 5 fő egyéb szorongásos vagy organikus eredetű nehézséggel akadályozott
ellátottunk volt. Jól látható, hogy igen nagy számban dolgozunk skizofréniával küzdő ügyfelekkel,
akikkel paranoid félelmeik, téveszméik miatt fokozottan nehéz a segítő folyamat.
Munkánkat nagyban segítette, hogy az év során is havi rendszerességgel vettünk részt konzultáción a
Pszichiátriai Gondozóban, ahol a szakorvosok szakmailag is támogatják az ellátást.

ELLÁTOTTAK BNO KÓD SZERINTI
MEGOSZLÁS 2021. DECEMBER

F 20

F 21

F

23

F 25

F 30

F 31

F 32

F 33

F 41

Ellátottak

Nyár elején a jó idő beköszöntével szabadtéri programok formájában újra indítottuk a közkedvelt
csoportfoglalkozásunkat melynek célja, hogy ügyfeleink gyakorolják a szabadidő aktív eltöltését, a
társasági létet, hogy, ezáltal is segítsük a szocializációjukat. Az év során a vírushelyzet miatt sajnos, zárt
téri csoportfoglalkozást nem tudtunk tartani. Kéthetente kirándulást szerveztünk, (Kisvasút,
Vadaspark, Libegd, Velencei tó. Hegyvidék - Normafa, Budavári Palota - Hauszmann Program) emellett
heti rendszerességgel pingpongozni jártunk a kerületi Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpontba.
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Kirándulás a Normafán
Az utolsó negyedév során új iratrendezők segítségével, jobban átláthatóvá tettük az ügyfeleink aktáit,
valamint szakmai ajánlások, törvények mentén elkezdtük felülvizsgálni a kötelezően vezetett
dokumentációinkat, hogy azok mindenki számára érthetőek és átláthatóak legyenek, ennek mentén új
megállapodást készítettünk. Új szórólapot szerkesztettünk, illetve elkezdtünk dolgozni szolgáltatásunk
népszerűsítésén, hogy több rászorulóhoz eljusson a hírünk, célunk a fiatal felnőtt korosztály
megszólítása is, hiszen ez a korosztály jelenleg csak alacsony számban jelenik meg az ellátásban.
A társintézményekkel való együttműködés, kapcsolattartás is fontos része a munkánknak, itt az
alábbiakat fontos kiemelni: Pszichiátriai Gondozó, Háziorvosi Szolgálat, János Kórház Pszichiátria,
Gyámhivatal, Málta Fogadó, Félsziget Klubház, Országos Közösségi Ellátások Egyesülete.
Terveink a Jövő évre
•

•
•
•

A nyár során szeretnénk ügyfeleinkkel pár napot eltölteni a Zamárdi Táborban, amire terápiás
jellegű foglalkozásokkal készülnénk, melyek a társadalmi integrálást, illetve a csoport
dinamikájának fejlődését segítenék, esténkét pedig filmet vetítenénk, melyek témájukban
csatlakoznának a programokhoz.
Terápiás csoportfoglalkozások újra indítása és népszerűsítése ügyfeleink körében, amint a
vírushelyzet engedi.
Szeretnénk népszerűsíteni szolgáltatásunkat a Várnegyedben, a Facebookon, új szórólapokkal
és plakátokkal, melyekkel célunk lenne a fiatalabb korosztály megszólítása is.
Tavasszal várhatóan képzés indul a közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatosan, melyre még
ősszel jelentkeztünk, ez nagyban segítené a munkánkat, tovább javíthatná az ellátás
színvonalát.
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Gondozási Központ: házi segítségnyújtás

Szakmai vezető: Sagáth Szilvia

1.1. A házi seeítséenvúitás ellátás célja, feladata
Az I. kerületben bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött
személyek, illetve időskorúak, akik egészségügyi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt otthonukban
önmaguk ellátását, lakáson kívüli ügyeiket intézését csak segítséggel képesek ellátni, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, valamint rehabilitációt követően támogatást
igényelnek. Egészségügyi állapotuk miatt leginkább a fogyatékossági, rokkantsági támogatásban
részesülők veszik igénybe ezt a szolgáltatási formát, a többieknél nagyobb szerepet játszik az életkor.
Az ellátás célja:
- a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható legyen
a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele
az ellátást igénylő megfelelő szakember segítségével képes legyen saját élete irányítására,
önállóságának megtartására
az ellátott függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása
az ellátott érdekeinek képviselete

Ellátás feladata:
- az ellátást igénylők segítése a szociális gondozó- ápolói eszköztárával
-

feltérképezni, hogy a házi segítségnyújtáson kívül milyen külső és belső erőforrások állnak
rendelkezésre, amelyek mobilizálhatóak a cél megvalósítása érdekében
- elérni, hogy az ellátott folyamatosan érdekelt és motivált legyen a cél megvalósításában
Ellátás típusa: alapszolgáltatás
Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területén a házi segítségnyújtást a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Közpoht. keretein belül nyújtja.
A szolgáltatás egy telephelyen vehető igénybe.
Cím: 1013 Budapest, Attila út 8. Tel: 356-65-84 e-mail: EondozasikozpontPbudavarszk.hu

1.2. Az ellátás szakmai tartalma, módja a szolgáltatások formái
Személyi gondozás

Szakképzettséget igénylő tevékenység, a szükségletfelmérő Értékelő adatlapon 20 pontot elérő
igénylők számára nyújtott szolgáltatás:
háziorvos javaslata alapján ápolás, gondozás (pl.: lázmérés, gyógyszerelés, gyógyszerellátás
segítése, vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés)
segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (pl.: fürdetés, mosdatás, inkontinens beteg
ellátása, bőrápolás, száj higiénében segítség, borotválás, hajápolás, öltöztetés)
mentális gondozás
szociális ügyintézés
■
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül (pl.: kiültetés, mozgatás ágyban)
segítségnyújtás veszélyhelyzetek elkerülésében, elhárításában (személyes tanácsadással
segítenek a gondozók, az elhárításban aktív szerepet játszanak pl: mentőt hívnak)
Szociális segítés

Szakképzettséget nem igénylő tevékenység, a szükségletfelmérő Értékelő adatlapon a 20 pontot el
nem érő igénylőt szociális segítésben részesülhet:
segítségnyújtás a háztartás vitelében (pl. mosás, vasalás, mosogatás, közvetlen lakókörnyezet
rendben tartása]
bevásárlás (napi szükségletek mértékében max 5 kg-ig)
- gyógyszerkiváltás
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Törvényi módosítás érteiméDen 2017. február 17.-től a kötelező gondozási óraszámok megszűntek,
csak a jogosultság meglétére ad iránymutatást az Értékelő adatlap. A biztosított órakeretről az igénylő
és a gondozási központ vezetője egyeztet, melyet a Megállapodásban rögzítenek. A biztosított órakeret
megállapítását befolyásolja az ellátott állapota, szükséglete és a gondozási központ kapacitás vállalása
is.
Napi gondozási tevékenység menete:
A gondozók munkaideje reggel 7.30.-kor kezdődik, akik területen, az ellátottaknál végzik napi
munkavégzésüket. A napi munka végeztével a gondozók visszatérnek a gondozási központba, elkészítik
az adminisztrációjukat, és tájékoztatást adnak a napi történésekről. A gondozási központban 7.30 -16
óra között (hétfőtől-csütörtokig), pénteken 7.30-13 óra között telefonon, és személyesen elérhetőek
vagyunk. Gondozási területünkön egyre több olyan ellátott igényel segítséget, akiknek a megállapított
gondozási szükségletének kielégítése naponta, több alkalommal történik (reggeli órákban, majd a kora
délutáni órákban).

2.1. A szoleáltató és az igénybevevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja
Kapcsolatfelvétel:
-

Az ellátást igénylő vagy hozzátartozója, illetve törvényes képviselője a gondozási központnál
jelzi az ellátás iránti kérelmét
Ellátás iránti igényt a gondozási központtal együttműködő intézményektől, szervezetektől is
fogadunk és felvesszük a kapcsolatot az érdeklődővel
Előzetes telefonos egyeztetés után a vezető gondozó és a leendő gondozó felkeresi
otthonában az érdeklődőt
•
Kiadja az egészségügyi lapot, szükségfelmérés értékelő lapot (amennyiben a kérelmező nem
tudja elkészíttetni, segítjük beszerezni)
A vezető gondozó tájékoztatja az érdeklődőt a szolgáltatásról, a térítési díjról, a fizetés
módjáról. Amennyiben az érdeklődő igényli a szolgáltatást, elkészíti a tájékoztatót, melyben
rögzítve vannak a térítési díjak. Az ellátásért előírt személyi térítési díj fizetésével kapcsolatban
írásbeii kérelemmel fordulhat az igénylő a fenntartóhoz.
A vezető gondozó az intézményvezető megbízása alapján gondozási szükségletfelmérés
vizsgálatot végez, melynek eredményét az Értékelő adatlapon rögzít
A konkrét gondozási idő megállapítása után a vezető gondozó pontosítja az érdeklődővel a
végzendő tevékenységeket, azok időpontjait és megállapodnak (írásbeli ellátási
megállapodásban) a szolgáltatás kezdő időpontjáról
Amennyiben az érdeklődő nem kéri az ellátást, elérhetőségeinket meghagyjuk, hogy szükség
esetén rendelkezésére állhassunk
Az ellátási igényeket folyamatosan fogadjuk
A Szolgáltatási Központ által nvúitott szolgáltatásokról az alábbi módokon értesülhetnek az
érdeklődők:
•
szórólap (rendszeresen frissítjük a változásokat figyelembe véve, rendszeresen terjesztjük)
személyes, telefonos tájékoztatás a telephelyeken
együttműködő intézmények, szervezetek tájékoztatása útján
interneten az intézmény honlapján
helyi sajtó

2.2. Szakmai kapcsolataink
Intézményeink átjárhatóak, a kerületben lakók a törvény adta lehetőségeknek megfelelően több
szolgáltatást is igénybe tudnak venni.
A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a gondozási központ az alábbi
intézményekkel, szervezetekkel tart kapcsolatot, működik együtt:
Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata (Szociális és Intézménytámogatási Iroda,
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Ügyfélszolgálat Gyámhivatal
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
I. kerületi Egészségügyi Szolgálat (rendszeres személyes/telefonos kapcsolattartás
háziorvosokkal az ellátottak egészségi állapotának megőrzése, javítása érdekében, tájékoztatás az
egészségügyi állapotról, segítség/tanács kérése)
Kórházak kezelőorvos / kórházi szociális munkás (telefonos)
- Civil szervezetek (tájékoztatók útján, rendezvényeken való részvétel)
-

Az ellátásban részesülők statisztikai adatai
A működési engedély 117 fő ellátására ad lehetőséget.
2021-ben 140 ffi lakos részesült házi segítségnyújtásban (12.31.-i létszám + megszűntékkel együtt)
Létszám alakulása 2021.-évben:
felvétel

2020.12.31. létszám

megszűntetés

2021.12.31.-i létszám

61 fő

87 fő

47 fő

101 fő

Ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele
60
neme
14
18
0-5
6-13
40
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éves
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éves éves
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1
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0

0
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1

1

o
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s
26

Életkor alapján legtöbben a 80-89 éves korosztályból kerülnek ki, 39,86 %, ezt szorosan követi a 90 év
feletti korosztály 38,5 %-al.
3.3. Megállapodás típusa szerinti megoszlás
Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 25 fő (16,9%)
Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 123 fő (83,1%)
Összesen: 148 fő
Gondozási szükséglet szerinti megoszlás súlvossáei fokozat szerinti összesített adat

0. fokozat
Nő
Férfi
Összesen

22
3
25

1. fokozat

ll. fokozat

III. fokozat

összesen

88
19
107

5

7
3

122
26
148

1
6

10

Gondozási szükséglet alapján a 0. fokozat a 20 pontot el nem érőket jelenti, tehát akik szociális
segítésére jogosultak csak. Ez az arány a központ ellátottjainak 16,9 %-át teszi ki. A gondozásra
jogosultak közül (123 fő) legtöbben 87 %-ban az I. súlyossági fokozatba esnek.
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Gondozási szükséglet szerinti százalékos
megoszlás
0 fokozat
1 fokozat
II fokozat
III fokozat

3.5. Összehasonlító statisztika a 2020. év és a 2021. évzáró adatai alapián
2020.12.31.-i létszám
férfi
18-39 éves

1
1

40-59 éves
60-64 éves

0
0
0
3
4

0
1
0

65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves

2021.12.31.-i létszám
férfi

nő

1

0

0

40-59 éves
60-64 éves

1
0
0

0
0
4
4

65-69 éves
70-74 éves

1
0

75-79 éves
80-89 éves

90- x éves

5
5

10
44
26

90- x éves

összesen:

14

87

összesen:

80-89 éves

nő

18-39 éves

8
32

9
1
12

27

75
87

101

3.6. Létszámadatok az elmúlt öt áv adatai alapján havi bontásban
Kliensek száma 2016-2021

hónap
2017

2016
január
február
március
április
május
június
Július
augusztus
szeptember
október
november
december

91
94
93
90
86
86
87
88
91
90
90
89

2018

2019

88
87

96
97

101
97

84

98
105

83

101
103
100

83
87
90

96
95

82

100

85
87
89
92

102
103
104
107

102
105
101

109
114

97

103

112

2020
106
110
119
120
119
111
111
106
104
106
105
101

2021
102
97
97
95
95
100

96
94
88
90
87
87

A 2021-es év kliens létszáma igazodik koronavírus járványhoz. Tavasz után amikor enyhült a járvány.
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feloldások voltak nagy létszámmozgást tapasztaltunk. 3 hónap alatt (április-június) 17 db megszűntetés
volt (éves megszűntek 27,8 %-a), a melyből 8 fő kliensünk költözött be bentlakásos intézménybe. Az ezt
követő 3 hónap (július-augusztus) alatt 21 fő megszűntetésünk volt (éves megszűntek 34,43 %-a),
melyből 4 fő költözött intézménybe. Egész évben 16 kliensünk ment be bentlakásos intézménybe,
tehát április-június hónap között történt meg a beköltözések 50 %-a. Ugyanakkor azt is ki kell
hangsúlyozzuk, hogy ez a szám sokkal magasabb, mint a szokásos évi átlag, 2020-ban 5 fő költözött be
bentlakásos intézménybe, 2019-ben 9 fő egy egész év alatt.
A létszámfelvétel is a járvány görbéhez igazodott. A feloldások utáni két hónap alatt (május- június) 16
klienst vettünk fel, ez az egész évben felvett 47 fő 34%-a. Míg ősztől újra az a tendencia mutatkozott,
hogy a családok inkább maguknak oldják meg az idős ember ellátását a családon belül. Nem szívesen
engednek be idegen embereket az otthonukba, ráadásul olyan gondozót, aki naponta több embert
látogat végig, tömegközlekedéssel jár, boltba, patikába, postára stb. helyekre megy. Az utolsó
negyedévben, három hónap alatt összesen 10 fő új ellátottat tudtunk regisztrálni a házi
segítségnyújtásba n.
3.7. A házi segítséenvúitás tevékenységei
A gondozási óraszámok szerencsére nem csökkentek olyan mértékben, mint ahogy a létszámunk
apadt. Az előző évben 14.054 alkalommal 3375 óra 55 percben végeztünk szociális segítést és 48.571
alkalommal 7618 óra 40 percben személyi gondoztuk ellátottjainkat. Ezek a számok 2021-ben 11.868
alkalommal nyújtottunk szociális segítést 2872 óra 45 percben. Személyi gondozást 49.777 alkalommal
7815 óra 45 percben végeztünk.
Ez annak tudható be, hogy a tavalyi évben hiába magasabb létszámmal üzemeltünk, de a már korábban
házi segítségnyújtásban részesülők közül sokan szüneteltették év közben az ellátást a vírushelyzet
miatti félelemérzet hatására.
A járványhelyzeti állapotokhoz igazodik a szociális segítés iránti igény is, mely jelentősebb csökkenést
mutat 2020-hoz képest. 503 óra 10 perccel kevesebb szociális segítést végeztünk 2186-al kevesebb
alkalommal. Ennek 60,8%-a a bevásárlási alkalmak/ óraszámok csökkenése, hiszen a bevásárlásra
fordított idő 306 óra 35 perccel csökkent 661 alkalommal kevesebbszer. Ennek oka, hogy a világjárvány
első hullámában teljes leállás, bezárkózás volt tapasztalható, ami a házi segítségnyújtás szolgáltatásban
úgy csapódott le, hogy nagymértékben megnőtt a bevásárlás iránti igény. Addig az idei évre a
háztartásoknak már meg kellett tanulniuk a vírussal való együttélést, tehát berendezkedtek a napi
életvitel ily módon való megoldására. Tehát a szociális segítést, bevásárlást újra azok az idősek kérik,
mint korábban, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem tudják ezt megoldani, illetve a család nem
tudja kivitelezni számukra.
Szociális segítés

idő

Takarítás

274 óra OS perc

Mosás

19 ó 45 perc

Bevásárlás
Étkezés előkészítése, melegítése

1964 ó 50 perc

alkalom
2561
125

3807
1089

Mosogatás

170 ó 30 perc
427 ó 45 perc

Ruhajavítás

30 perc

Ágyazás, ágyneműcsere

30 perc

1

Kísérés

2 óra 15 perc

3
20

4258
2

Segítségnyújtás veszélyhelyzetben

13 ó 25 perc

Vasalás

5 perc

1

Síkosság mentesítés lakás előtt

5 perc

1

2872 óra 45 perc

összesen:

11.868
>
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A szociális segítésben továbbra is a bevásárlás a legnépszerűbb, majd a házi munkák között a
mosogatás és a takarítás. A takarítás csak a közvetlen környezetre irányulhat (életvitel szerűen használt
helyiségre) az 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet alapján. Az önellátás csökkenésével egyenes arányban nő
az igény az étkezés előkészítésében is különböző mértékben.
alkalom

idő
1SG8 ó 37 perc

8798

Családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

24 ó 20 p

127

Szabadidős tevékenységben való közreműködés

44 ó 05 p

236

Ügyintézés

82 Ó 20 p

328

Mosdatás
Fürdetés
Öltöztetés

424 ó 25 p
1011Ó 56 p

Személyi gondozás
Információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás

507 Ó 46 p
233 6 01p
327 Ó15 p

Ágyazás, ágyneműcsere

Incontinens beteg ellátása

2083
3947
5293
2143
2699

Hajápolás, arcszőrzet ápolása

184 ó16 p

1208

Száj, fog és protézis ápolása

10 ó

117

Körömápolás, bőrápolás

532 ó16 p

4922

Folyadékpótlás, étkeztetés

1643 ó46p

7540

Mozgatás ágyban

93 ó 30 p

805

Decubitus megelőzés

45 ó 41 p

510

Felületi sebkezelés

13 ó 20 p

95

Sztómazsák cseréje

5 óra 45 perc

44

Gyógyszer adagolás, monitorozása

374 ó15 p

3143

Vérnyomás és vércukor mérése

107 ó 15 p

1103

Hely és helyzetváltoztatás lakáson belül és kívül

453 ó 41p

3696

Kényelmi és gyógyászati segédeszköz beszerzés

05 p

1

Kényelmi és gyógyászati segédeszköz karbantartása

6 óra 45 p

79

Háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése

121ó 25 p

860

összesen:

7815 óra 45 perc

49.777

A személyi gondozásban a folyadékpótlás (minden gondozónő fokozott figyelmet fordít rá a kiszáradás
és zavartság veszélye miatt) és az étkeztetés (reggeliztetés, ebédeltetés) a leggyakoribb tevékenység,
utána a mentális gondozás (beszélgetés, tanács, információ nyújtása), a higiéné biztosítása (mosdatás
ágyban és fürdetés), és, a hozzá kapcsolódó tevékenységek (öltöztetés, bőrápolás, hely és
helyzetváltoztatás segítése, pelenkázás) fordulnak elő a leggyakrabban. Az ügyintézésre fordított idő
jelentős csökkenése 2020.-ban 141 óra 34 perc, 2021.-ben 82 óra 20 perc valószínűleg annak tudható
be, hogy a veszélyhelyzet miatt már Jól bejáratódtak az on-line ügyintézések pl: e-recept így jelentősen
csökken a gondozónők számára az orvosnál vagy egyéb helyeken történő várakozási idő.
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Térítési díj táblázat ház! segítse n ú'tás 2021.év
térítési díj Ft / óra
jövedelem határ
70
42.750 Ft alatt
140
49.875 Ft alatt
210
57.000 Ft alatt
280
64.125 Ft alatt
71.250 Ft alatt
350
78.375 Ft alatt
420
85.500 Ft alatt
490
92.625 Ft alatt
560
630
114.000 Ft alatt
700
114.000 Ft felett

fő
2
0
0
0
1
1
2
1
7
134
148 fő

Az ellátottak 90,54 %-a a 700 Ft/óra térítési díj fizetési kötelezettség alá esik, illetve ebből 38 fő (25,68
%) jövedelme meghaladja a 200.000Ft/hó összeget is.

3.9. Szállítási szolgáltatás
A Szolgáltatási Központ együttműködik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a „Könyvet házhoz
szolgáltatás" biztosításában, havonta egyszer intézményünk gépkocsija szállítja ki a könyvtárossal
együtt a nehezen mozgó idősek, látássérültek számára a könyveket, hangos könyveket. Ez a
szolgáltatás a koronavírus járvány miatt szakaszosan szünetelt az év folyamán.
A gépkocsivezető végzi a nagyobb vásárlásokat a házi segítségnyújtásban részesülők számára (pl.:tej,
ásványvíz), és szállítja az időseket vizsgálatra. A szállítási szolgáltatást csak az intézmény valamely
szolgáltatásában részt vevő ügyfél igényelheti. A 2021-es évben 17 főt szállítottunk több alkalommal
és több helyre (plusszként jelentkezett az oltóhelyre való szállítás).
A szállításra nagyobb igény lenne az idősek részéről, de mivel a gépkocsivezető kolléga egyben szociális
segítő is (nincs erre a feladatra külön személyzet), ezért csak a napi kliens ellátás mellett tudunk
szállítást vállani. Nehezíti a szállítási igények kielégítését az is, hogy az intézményi autónk elég öreg,
ezért gyakran van valami meghibásodása, az év folyamán is többször volt szervizben akár több hétre
is.
3.10. Segédeszköz kölcsönzés
Lehetőségeinkhez mérten gyógyászati segédeszközöket biztosítunk az ellátásba kerülőknek, amíg
sajátot be nem szereznek, illetve akkor, ha valakinek csak átmeneti időre van rá szüksége (2 botot, 4
járókeretet, 4 WC széket, 10 fürdető széket, kölcsönöztünk ingyen). A segédeszközöket az ellátottak
vagy a hozzátartozók ajánlják fel, amennyiben már nincs szükség rá. Ezeket az eszközöket tudjuk
tovább adni az arra rászorulóknak.
3.11. Egyéb tevékenységek
Zamárdi idős üdültetés: Az első turnusban 2 fő kolléganő, a második turnusban 1 fő
kolléganő vett részt táborvezetőként
Az október Ol.-i Idősek Világ Napja alkalmából egy 1 órás zenés műsor megrendezésére
került sor az Önkormányzat részéről, melyhez csak segítőket kellett adnunk az előadásokhoz
(3 előadás volt 100 fő létszámban maxímaíJzálva)
A hagyományos Karácsonyi ünnepség is szerényebb létszámban került megtartásra a
Kapisztrán téren az önkormányzat épületében, de ehhez is csak néhány főt (5 fő) kellett
biztosítsunk
A karácsonyi ajándékcsomagok összeállításban aktívan részt vettünk, illetve ezek
eljuttatásában az idősek számára
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I.

Dolgozói adatok

Dolgozói összlétszám a Gondozási Központban: 20 fő

létszám
Intézményvezető

Ifő

Szociális gondozó

12 fő

(személyi gondozási tevékenység végzésére)
Szociális segítő

2 fő
ebbő! 1 fő gépkocsivezető

(szociális segítés tevékenyég lebonyolítása)
Jelzőrendszeres koordinátor

2 fő

Szociális segítő (szociális étkeztetésért felelős)

2 fő
Ifő

Vezető gondozó
Technikai dolgozó (4 órás)

nincs betöltve

Fluktuáció, betegállomány, létszámváltozás 2021. év folyamán:
1 fő gondozónő 2021.12.01.-től korkedvezményes nyugdíjba vonult. Kilépő dolgozó nem volt. A
gondozói státuszaink fel vannak töltve, nincs szabad álláshelyünk. Ez az adat tükrözi, hogy a kollégák
jól érzik magukat a munkahelyükön.
Mivel technikailag nem tudjuk a gondozónőknél megoldani az on-line szupervíziót, ezért az idei évben
teljes mértékben elmaradt ez a feltöltődési lehetőség.
2021. 08.01.-én a 4 órás technikai dolgozónk átsorolásra került gondozói státuszra a nyugdíjba vonuló
kolléganő helyére. A takarítási feladatokra nagyon nehezen sikerült új kollégát találni. Október 15.-ig
helyettesítéssel, illetve megbízási szerződéssel oldottuk meg a feladatot. 2021.10.15.-től felvételre
került egy új 4 órás technikai dolgozó.
Nem megfelelő munkamorálja, folyamatos betegállományba vonulás miatt azonban próbaidőn belül
még az év vége előtt 2021.12.23.-án azonnali hatállyal felbontottuk vele a jogviszonyt.

Koronavírus járvány:
Oltatlan {koronavírus vakcinával nem beoltott)

6 fő

Oltott koronavfrus ellen kétszeri oltással

3 fő

Oltott koronavírus ellen háromszori oltással

11 fő

Az oltatlan kollégákat június hónaptól heti rendszerességgel szűrjük (orrváladékos gyors teszt)
koronavírus elleni gyorsteszttel, melyet az intézmény biztosít számukra. A heti egyszeri szűréshez van
lehetősége azoknak a beoltott kollégáknak is csatlakozni, akik valamiért bizonytalanok
negativitásukban (pl: covidos ügyféllel találkozott, felső légúti panaszai vannak), illetve a szoros
kontaktokat soron kívül leszűrjük függetlenül attól, hogy tünetmentesek.
Az év folyamán 1 fő kolléganő lett bizonyítottan koronavírusos. 3 fő kolléganő került összesen négy
alkalommal tesztelési időszakra 5-5 nap betegállományba a karantén idejére, de a tesztjeik negatívak
lettek.
Összegzés
Mint ahogy már a tavalyi évet úgy a 2021-es évet is nehéz összehasonlítani az előző évekkel a
koronavfrus világjárvány eseményei miatt, hiszen a szociális alapellátásnak viszonyulnia kell az aktuális
járványhelyzethez és az ezzel kapcsolatos előírásokhoz folyamatosan.
Az ellátotti létszám a tavalyi év végi létszámhoz képest csökkenést mutat. 2020. év végi adat 101 fő
ellátott, 2021-ben ez a szám csak 87 fő. Ez 14 fő ellátottal kevesebb létszám, ami 13,86 %-os
csökkenést jelent. Az év folyamán összesen ellátott létszámokban kisebb a különbség. 2020-ban 159
főt láttunk el, 2021-ben 148 főt, ami 11 fő csökkenést jelent az egész év folyamán, százalékosan 6,9 %os létszámcsökkenés.
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A házi segítségnyújtást leginkább a 80 év feletti korosztályba tartozó nők (az összes ellátottak 66,2 %a) veszik igénybe. Ellátottjaink 16,9 %-a esik a gondozási szükséglet alapján a 20 pontot el nem érő
szociális segítés megállapodással rendelkezők közé. I. súlyossági fokozatba 107 fő ellátott tartozott,
ami az összes ellátott 72,3 %-a.
Az alapgondozási tevékenységek mellett továbbra is lenne igény az ezeket meghaladó szolgáltatásokra.
Továbbra is a kísérést szeretnék kérni a legtöbben, mely az ellátotti kör életkorának előre haladásából
adódik, illetve, hogy a hozzátartozók leterheltsége fokozódik, ezáltal kevésbé tudják vállalni az idős
családtag kísérését napközben. Sajnos azonban ezt a segítségnyújtást a Gondozási Központ sem tudja
felvállalni, mert tervezhetetlenné teszi a napi beosztást a többi ellátott kárára (orvosi vizsgálatokra
több órát kell várakozni, attól függetlenül, ha időpontja van a betegnek). Jelentős igény mutatkozik
még a több órát (akár fél napos) felölelő felügyeletre is. Ez nem csak az ágyban fekvő klienseknél merül
fel, hanem az egyedül élő, demenciában szenvedő hozzátartókat is szeretnék biztonságban tudni a
hozzátartozók, azáltal, hogy ott van valaki napközben az időssel. Erre az igényre csak privát szolgáltatás
igénybe vételét tudjuk javasolni. Az érdeklődők jelentős része szeretné, ha takarítást (nem csak
közvetlen lakókörnyezeti higiénét) is végeznénk, mely azonban nem tartozik a házi segítségnyújtás
feladatkörébe.
Az ellátások átjárhatósága lehetőséget ad arra, hogy a kerületben egyszerre több alapellátást is
igénybe vehessenek az ellátottak. A 2021.12 31.-én érvényes megállapodással rendelkezők közül 31
fő a házi segítségnyújtást + étkeztetést házhozszállítással is igénybe veszi. 30 fő házi
segítségnyújtásban részesülő a jelzőrendszeres segítségnyújtást is kérí. 8 fő számára mindhárom
alapszolgáltatást (házi segítségnyújtás + szociális étkezés + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
nyújtja a Gondozási Központ. Összesítetten a 87 fő ellátottból 52 fő részesül több szolgáltatásban
egyszerre, ami az ellátotti létszám 59,78 %-a.
A Gondozási Központ épületében (120 négyzetméter) a 22 munkatárs nagyon nehezen fér el, így 2021.
decemberében elindult a szomszéd lakással történő összenyitás és felújítás.
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Gondozási Központ: étkeztetés

Budapest f. kerület közigazgatási területén a szociális étkeztetést a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk.

I. Ellátás típusa, helyszínei:
A szolgáltatás négy telephelyen vehető igénybe.

Gondozási Központ (1013 Budapest, Attila út8.): kiszállításos étkeztetés, ügyintézés

/. számú Idősek klubja (1015 Budapest Hattyú u 16.): helyben étkezés
II. számú Idősek klubja (1013 Budapest Roham u 7.): helyben étkezés + elviteles étkezés
III. számú Idősek klubja (1011 Budapest Főu3l.): helyben étkezés + elviteles étkezés
A Gondozási Központban történik az étkeztetés adminisztrációja {új étkezők felvétele, megszűntetés,
létszámjelentés leadása a KENYSZI-ben, adagszám egyeztetés, rendelés, kapcsolattartás a
főzőkonyhával, számlázás), melyet 2 fő szociális ügyintéző végez.
A lakásra történő kiszállítást 21 éve ugyanaz a vállalkozó végzi, aki az ételt biztosító cég alkalmazottja.
Az idei évben a megnövekedett adagszámok miatt két fő kiszállító szállított házhoz.
Gondozó csak abban az esetben visz ki ebédet, ha valakit a tőlünk rendelt étellel ebédeltet meg és a
szállítócégen keresztül valamiért nem megvalósítható a kiszállítás {2021-ben 1 Igénybe vevő).
A II. sz. Idősek klubjában, ahol a legnagyobb létszámban zajlik az étkeztetés, mindig szükségük van
plusz munkaerőre, melyet közfoglalkoztatott alkalmazásával oldunk meg
Az idősek és rászorulók napi egyszeri meleg étkeztetését 2017. 12. 11.-től az Eurest Kft. végzi. A
koronavírus járvány miatt hozott jogszabályi intézkedések értelmében 2021. június 30.-ig fel kellett
függesszük a helyben étkezés lehetőségét és csak kiszállítással lehetett kérni szociális étkezést.

2. Létszám alakulása 2021. évben
ellátási típus

2020.12.31.-i
létszám

felvétel

megszüntetés

2021.12.31.-i
létszám

szállításos étkezés
helyben étkező,
elvfteles

198

70

118

150

11

66

21
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összes létszám

209

136

139

206

A létszám adatok követték a járványhelyzeti jogszabályváltozásokat. Az első félévben csak kiszállítással
lehetett kérni szociális étkezést, az idősek klubjai nem lehettek nyitva, az étkezők nem ülhettek le a
belső terekben ebédelni. Júliustól fokozatosan visszatértek először a klubos étkezők majd a helyben
étkezők is. A megállapodásokat vissza kellett tenni helyben étkezőre a kiszállításról, ez látszik a 66 db
felvételen. Ezzel párhuzamosan nagyobb arányú {118 fő) a kiszállításos étkezések megszűntetése. A
kiszállításos étkezők aránya visszaállt a koronavírus járvány előtti időszak arányára. 2019.12.31.-én 156
fő szállításos étkező megállapodásunk volt az idei év utolsó napján ez a szám 150 fő.

3. Az adaeszám alakulása
Intézmény
Gondozás? Központ
kiszállítás

2016

2017

2018

2019

'

2020

2021

24. 625

22.768

20.565

21.619

39.520

40.585

1. sz. Idősek Klubja
ll.sz. Idősek Klubja

3 200

3 398

2 950

2 645

2171

2 069

17. 299

13.951

12. 307

11. 563

7 665

6 845

III.SZ. Idősek Klubja
Összesen:

10 056

9 898

7 689

6 658

4 012

3 521

55.180

50.015

43. 511

42. 485

53.368

53.020

Az adagszámok a koronavírus járvány előírásainak megfelelően alakultak a tavalyi évhez hasonlóan. Az
alacsonyabb adagszám megmaradt a klubokban a helyben étkezők és elviteles étkezőknél. 2021.-ben
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az összadaghoz viszonyítva 23,45 % helyben étkezés vagy elviteles adag volt, ami még a 2020.-as évhez
viszonyítva is tovább csökkent {26 % volt). Ennek oka, hogy az év felében nem lehetett a helyben
étkezéses étkezési lehetőséget nyújtani az idősek klubjaiban. A 2020-as járványhullámokban azért
ettől hosszabb időszakban lehetett helyben étkezni. Miután a jogszabályok már megengedték a
helyben étkezést voltak azért olyan idős emberek, akik már nem mertek visszatérni erre a szolgáltatási
típusra, a fertőződés kockázatának veszélye miatt, továbbra is a kiszállításos étkezési lehetőséget
választják.
4. Térítési díj táblázat szociális étkeztetés 2021.év (meEszűntekkel együtt)
jövedelem határ

térítési díj
Ft / adag

szállításos
étkezés

térítési díj
Ft / adag

42.750 Ft alatt (1.)
49.875 Ft alatt (II.)
57.000 Ft alatt (III.)
64.125 Ft alatt (IV.)
71.250 Ft alatt (V.)
78.375 Ft alatt (VI.)
85.500 Ft alatt (VII.)
92.625 Ft alatt (Vili.)
114.000 Ft alatt (IX.)
114.000 Ft felett (X.)

70
140
210
280
350
420
490
560
630
700

19
5
2
2
9
6
9
6
24
186

60
120
180
260
300
360
420
490
540
600

268

helyben,
elviteles
8

összesen
27
7
3
3
11
9
13

2
1
1
2
3
4
2
8
46
77

____________________________ J

8
32
273
345

A szociális étkeztetésnél az étel adag ára 2015. november 01-je óta nem emelkedett az igénybe vevők
számára. 114.000 Ft feletti jövedelemmel rendelkezett az évben az összes igénybe vevő közül 232 fő,
ami az ellátottá k 67,25 %-át jelenti, ők a legmagasabb 600 Ft / 700 Ft-os ételadagot fizették. 27 fő (7,83
%) viszont nagyon kevés jövedelemmel, 42.750 Ft alatt rendelkezik, ebből kell kifizetnie a 60 Ft vagy
70 Ft-os ételadagot.
A regisztrált munkanélküliek közül 4 fő részesült kedvezményes étkeztetésben.
A 2021.-ben étkeztetésben részesülők életkor szerinti megoszlása
Szállítás

Összesen:

1

1

2

40-59 év

0

9

9

60-64 év
65-69 év
70-74 év

2

5

7

8

13

21

5

13

18

3

12

15

3

17

20

2

15

17

1

1

40-59 év
60-64 év

3

6

9

7

9

16

65-69 év

7

16

23

70-74 év
75-79 év

8

18

26

14

31

44

Kora
18-39 év

Neme

Férfi

Helyben, elvitel

75-79 év
80-89 év
90-év
18-39 év

Nő

80-89 év
90-év
együtt:

11

60

71

3

42

45

268

345

77

59

_

Az igénybe vevők 68,4 %-a nő és közülük is a 80-89 éves korosztályban van a legtöbb igénylő (30%). A
férfiak között ez az arány egyenletesebben őszükéi a 65 évtől idősebb korosztályban.
Az év végi adatok állása szerint jelenleg az étkezést igénylők 27,2 %-a a helyben fogyasztást és az
elvitelt veszi igénybe, 72,8%-os a szállításos étkezést igénybe vevők aránya. A jelenlegi járványügyi
szabályozás szerint mind a három igénybevételi forma lehetséges december 31.-ei állapot szerint.
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Gondozási Központ: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatás a Gondozási Központban (1013 Budapest Attila út 8.) vehető igénybe, az adminisztrációs
munkát 2 koordinátor végzi.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, olyan 24 órás szolgáltatás, amely 200 igényelhető készülékkel
biztosítja az I. kerületi lakosok ellátását (a működési engedélyt 2022. december 31.-ig kaptuk meg).
Állami normatívában az ellátáshoz kapcsoltan 75 készülék után részesülünk.
A jelzőkészülék krízishelyzetben nyújt segítséget, a riasztás az SOS Központ Diszpécser Központjába
érkezik, majd az ügyeletes diszpécser telefonon értesíti a gondozónőt a riasztásról.
A SeniGuard segélyhívó készüléket 1-2 naponta szükséges tölteni, ha a töltöttségi szint alacsony arról
a diszpécser emlékezteti az igénybe vevőt.
Az ügyletet 10 fő (6 munkatárs és 4 fő megbízási szerződéssel) heti váltásban látja el. A nappali
ügyeletet 2 koordinátor és a vezető gondozó végzi, így a gondozási feladatot nem kell félbeszakítania
a gondozónőknek. Az ügyeleti időt 2 gondozó biztosítja, hogy az esetleges több egyszerre érkező
riasztásra is reagálni tudjunk.
A ielzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma az elmúlt 10 évben:
Év
2014
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2017
2019
fő

65

67

71

76

Létszám alakulása 2021.-évben:
2020.12.31.
létszám
normatívás
75
nem normatívás
13
összesen:
88

69

84

felvétel
17
0
17

97

116

114

megszüntetés
20
2
22

2020

2021

117

105

2021.12.31.-i
létszám
72
11
83

2021. december 31.-én 83 készülék volt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban kihelyezve (ebből 1
készülék egészségügyi rászorultság miatt).
Várakozó az év fordulóján nem volt, akik igényelték azoknak felszerelésre került a készülék.
Ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele az évben ellátott kliens vonatkozásában:
férfi
nő
0
0
18-39 éves
0
40-59 éves
0
0
2
60-64 éves
4
1
65-69 éves
2
8
70-74 éves
3
10
75-79 éves
7
37
80-89 éves
6
25
90- x éves
86
19
összesen:
105 fő
Az ellátásban részesülők 82 %-a nő, a férfiak csupán 12%-os arányt képviselnek. Ezen belül a 80 év
feletti nők adják az ellátottak 59 %-át (62 fő).
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Az ellátásból 22 fő esett ki az év során. Ebből 9 fő elhunyt, 4 fő bentlakásos intézménybe költözött, 3
fő tartós kórházi ellátásba került, 5 fő saját kérésre leszereltette a készüléket, mert más megoldást
talált pl: 24 órás gondozó került alkalmazásra az ellátott mellé.
Térítési díi táblázat 2021, év:
jövedelem határ
57.000 Ft alatt
57.000 Ft alatt
85.500 Ft alatt
114.000 Ft alatt
142.500 Ft alatt
142.500 Ft felett

fő

térítési díj Ft/nap
0 Ft fizet (határozat alapján)
15
30
50
65
80

1
0
1
6
18
79
105

1 fő térítésmentesen veszi igénybe a szolgáltatást Önkormányzati határozat alapján.
A térítési díjak 4 éve változatlanok a nyugdíjak pedig emelkedtek, ezért a tábla korrekciója szükséges
lenne infláció követően. Az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknél maradhatna ez a térítési díj, a
magasabb nyugdíjaknál pedig indokolt lenne a 10 %-os emelés. Az ellátást igénybe vevők döntő
többsége egyedül élő, 65 év feletti idős személy. Az éves ellátottak közül 93 fő ebbe a kategóriába
tartozik.
Az év folyamán ellátásban lévő klienseink közül 1 fő volt egyedül élő, 65 év alatti, súlyosan fogyatékos
személy (egészségi állapot miatt igénybe vevő) és 1 fő pszichiátriai beteg. 10 fő kliensünk volt az év
folyamán, aki 65 év feletti és többszemélyes háztatásban él otthonában.
A segítségkérések számának alakulása az elmúlt 10 évben 2011 -2021. év között:
Év

jan.

febr.

2011

10

15

2012

5

8

2013
2014

5

6
3

7

3

7
7

8

7

2016

6

2017

90

85

71

111

103

2018

69

51

3
114
64

45

59

73

2019

66

67

86

84

96

102

2020

88

111

77

77

79
43

103
49

2015

2021

34

21

jún.

aug.
5

okt.

nov.

dec.

5

jót.
7

szept.

6
7

máj.
11

6

10

14

8

111

8

3

2

2

1

5

6

71

9

3

6

5

14

12

8

8
7

5

5

82

8

6

13

12

3

2

7

5

2

75

4

2

3

7

7

6

2

5

7
10

12

6

5

8

5

7

38

39

130

266

107

94

99

92

70

78

52

78

64

86

74
70

789

84

76

108

102

85

74

78

100

46

31

márc.
14

40

ápr.

31

62

40

46

58

55

33

75
38
41

Ossz.:

68
1110
1031
905
491

A segftséekérések oka az elmúlt öt évben 2016-2021.év között:

Segélyhívások oka

Pszichés probléma
Elesés
Betegség - rosszullét
Krízishelyzet
Higiénés szükséglet
Téves riasztás
Segítség esti lefekvéshez
Egyéb ok: műszaki
Hozzátartozó nem éri el az
igénybe vevőt
Csevegés a diszpécserrel
Összesen:

Segély
hívások
száma
2016. év

Segély
hívások
száma
2017. év

Segély
hívások
száma
2018. év

Segély
hívások
száma
2019. év

Segély
hívások
száma
2020. év

3
11
13
4
0
69
0
166
0

0
11
13
12

3
12
18
3
0
129
0
623

0
43

0
39
26
0
0
167
0
673
0

1

225
0
843
2

1

45

0
0
178
0
765
0

0

3

0

o

0

266

1110

789

1031

905

Segély
hívások
száma
2021. év
1
32
27
3
11
148
1
263
2
3
491

A műszaki problémás riasztásokat a készülékek esetében az adatkábel szétesése, az alacsony
töltöttségi szint, a rossz készülék, dokkoló és adapter adja. Általános műszaki problémák: tokozat
megrepedése, csavarház törése adatforgalmi hiba, kábelszakadás, adapter törése, dokkoló törés.
2021-ban 10 készüléket, 6 db adaptert, 8 db adatkábelt és 3 db dokkolót kellett cserélni.
Az SOS Központ Diszpécserközpontja jól működik, hozzáértő személyzet gondoskodik a bejövő jelzések
fogadásáról és a kiszállást igénylő eseteknél, támogatják és segítik az ügyeletes gondozó munkáját.
A hívások 53,6%-át még mindig a műszaki problémák adják (alacsony töltöttség, kábel, készülék
probléma) bár már kb a felére csökkent az előző évekhez képest. 2021-ban, a második leggyakoribb a
téves hívás (30%), ezek nagy része a diszpécserközpontban rendeződik, Műszaki probléma esetén csak
akkor értesítik a koordinátort, ha cserélni kell készüléket vagy kábelt, illetve helyszíni újra- indítást,
tesztriasztást kell végezni.
A higiénés ellátás miatti riasztás megnőtt, az elesés-rosszullét ■ krízishelyzet miatti riasztások
érdemben nem változott.
A járványhelyzet miatt érdemben nem volt több riasztásunk. Az egyéni védőeszközök a pandémia
idejére rendelkezésre álltak.
Az összes ellátotti létszám nagyságrendben megegyezik a tavalyi évhez képest, 3-4%-os csökkenés
mutatkozik a napi ellátottak körében. Vélhetően a járványhelyzet miatt az idősotthonba kerülés,
halálozás szám megnőtt és ezért is csökkent a jelentkezők száma (idegen személy beengedése a
lakásába, médiumokból sugárzott bizalmatlanság keltése, ill. a covid megfertőződés elkerülése miatt).
Alkalmanként a Várnegyed újságban próbáljuk felhívni a figyelmet erre a segítségnyújtási lehetőségre
(elesés, rosszullét). Szórólapokat folyamatosan juttatunk el a háziorvosi rendelőkbe illetve.a
háziorvosok is ismerik ezt az ellátási formát.
Minden házi segítségnyújtásban résztvevőnek figyelmébe ajánljuk a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás lehetőségét, főleg az egyedül élőknek. 2021. december 31.-ei állapot szerint 30 fő házi
segítségnyújtásban részesülő kliens veszi igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is.
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idősek Klubja

Az I, kerületben működő idősek klubjai az otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes kerületi időskorú lakosok számára biztosítanak ellátást. Az I.
kerületben három Idősek klubja működik:
I. sz. Idősek Klubja (1015 Bp. Hattyú u.16.) - 30 férőhellyel
II. sz. Idősek Klubja (1013 Bp. Roham u. 7.) -40 férőhellyel
III. sz. Idősek Klubja (1011 Bp. Fő u. 31.) - 40 férőhellyel
A klubba való felvételnél fontos szempont a közösségi életre való alkalmasság. Pszichiátriai
betegeknek, amennyiben aktuális állapotuk nem teszi lehetővé a klubba való beilleszkedést, a
közösségi pszichiátriai ellátás lehetőségét ajánljuk. Az idősek klubjai nem tudnak felvenni középsúlyos
(és súlyos) demenciában szenvedőket sem, a folyamatos felügyeletet ugyanis megemelt létszám nélkül
nem tudjuk biztosítani.
A klubok nyitva tartása egységesen:
Hétfőn 8 órától 16.30-ig, keddtől csütörtökig 8 órától 16.00-ig, pénteken 8 órától 15.30-ig.
2021.03.13-tól 2021.05.02-ig fenntartói döntés alapján zárva voltak a klubok, ez idő alatt ügyeletet
és infokommunikációs kapcsolatot biztosítottunk, a szolgáltatás az ellátottaknak nyújtott bevásárlási,
ügyintézési segítéségre is kiterjedt. 2021.05.03-tói a nappali ellátás az év hátralévő részében
folyamatos maradt.
Covid-19 pandémia megelőző intézkedések az év során:
Fokózott gondossággal jártunk ei a takarításban, fertőtlenítésben: napi öt alkalommal
fertőtlenítettünk, beléptetéskor testhőmérsékletet mértünk és kötelező volt a kézfertőtlenítés, a
dolgozók és klubtagok nyilatkozatot töltöttek ki. Ügyeltünk a távolságtartásra. A miniszteri rendeletek
illetve az intézményvezetői utasítások szerint időszakosan többször is kötelezővé vált a maszkviselés.
Klubtagjaink számára segítettünk az oltásra történő regisztrációban, a nyilatkozatok kitöltésében. A
kerület egy alkalommal ingyenes antitestszűrési lehetőséget biztosított a kerületi időseknek, melyre
mindhárom klubból nagy számban jelentkeztek.
A klubok által biztosított szolgáltatásokat 2021-ben is - akárcsak az előző évben -meghatározták a
Covid-19 pandémia okozta változások és beszűkült lehetőségek.
1. ÉTKEZTETÉS:
Napi egyszeri meleg étkezést biztosítottunk, a klubok házirendjei által szabályozott
időpontokban: 12 órától 13.30 óráig. Az ebédet 2021-ben is az Eurest Kft. biztosította badellás
kiszerelésben, illetve a hétvégi ebédet igénylők számára dobozolt, sokkolt formában. A
556/2020.(XII.04) Korm rendelet értelmében a járványhelyzet miatt 2020.12.19-től
valamennyi ellátottunknak szállítással kellett biztosítanunk az étkeztetést, s mivel ez
meghosszabbításra került, 2021. év első félévben teljesen mellőznünk kellett a helyben
étkeztetést a nappali ellátásban. 2021.07.01-től tértünk át helyben fogyasztásra az idősek
klubjaiban, melyet védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehettek igénybe.
2,

GONDOZÁS:

a.

A klubok számos gondozási feladatot elláttak az év folyamán: fölyadékpótlás, beszélgetés,
vérnyomásmérés, időpontkérés egészségügyi ellátásra, gyógyszer kiváltása. Hiányzás,
betegség előfordulásakor érdeklődtünk klubtagjaink felől, felajánlottuk segítségünket,
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b.

illetve tájékoztatást adtunk az intézmény által biztosított lehetőségekről. A II. sz klubban
mosást és fürdést, a III. sz. klubban mosási lehetőséget is igénybe vettek a klubtagok,
A klubok zárva tartása idején a munkatársak a klubtagok kérésére vásároltak, postára
mentek, gyógyszert váltottak ki, helyben szedték az ebédpénzt. A szállításos ebédekkel
felmerülő problémákat is igyekeztünk megoldani.

Mentális gondozás:
a. A nappali ellátás keretében
b.
c

d.

3.

napi rendszerességgel egyéni és csoportos segítő
beszélgetéseket folytattunk.
A zárva tartási időszakban rendszeresen felkerestük telefonon klubtagjainkat, tanácsokkal,
odafigyeléssel és problémáik, panaszaik meghallgatásával támogatva őket.
A járványhelyzet miatt a nyitást követően is alapvető fontosságúvá vált a segítő beszélgetés,
melynek időtartama megnőtt.
A klubdolgozók az ellátottaikról továbbra is Egyéni gondozási tervet vezettek, és rögzítették
az állapotukban bekövetkezett változásokat.

TANÁCSADÁS:
A járványhelyzetben megnőttek az ilyen jellegű feladataink: helyes és alapos kézmosás,
távolságtartás szabályai. A klubokban több ízben kézfertőtlenítőt osztottunk. Számos
beszélgetést vezettünk a védekezés módjairól, az oltásokról elérhető információkról.

ESETKEZELÉS:

4.

Klubtagjainknak segítettünk kérelmek, nyomtatványok kitöltésében, szociális támogatás,
tüdőgyulladás elleni oltás támogatásának igénybevételében, koronavírus elleni oltásra történő
regisztrációban. Ezen kívül közreműködtünk orvosi szakvélemény szkennelésében,
háziorvoshoz történő elküldésében is.

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS:
Nyitott programokat a májusi nyitástól októberig hirdettünk meg az I. kerületben élő 65 év

5.

a.

b.
c.

d.

e.

felettiek számára, intézményünk honlapján, Facebook oldalainkon, és egy ízben a
Várnegyed újságban. A nyitott programok nagy része külső program formájában került
megvalósításra (szinte minden hétre jutott egy), ezen kívül kisebb számban a klubok egyedi
beltéri programokat is kínáltak október végéig. A legsikeresebb az októberi egri kirándulás
volt, 22 résztvevővel. /Ld. az 1. sz. táblázatot./ A kerületi lakosok sajnos jellemzően kis
számban találtak rá a meghirdetett programokra, a három klub tagjai számára azonban jó
lehetőséget biztosítottak a közösségi életre. Bólya Attila terápiás munkatárs vállalta a
szervezést, kísérőként is mindig jelen volt.
Az I. kerületi Rendőrkapitányság 09. 24-én a három klub tagjainak tartott közös előadást a
közelgő állatok világnapja alkalmából, állatvédelemről, a II. sz. Klubban.
Egy kerületi lakostól anonim módon adományokat kaptunk (ún. Anna-csomagokat), Bikkes
István kolléga közreműködésével: több alkalommal rászoruló klubtagok kaptak gyümölcs
csomagot, 4 alkalommal süteményt kaptak a klubok. A klubok egy kerületi lakostól - szintén
Bikkes István kollégánk segítségével - könyv-adományt is kaptak. A Vöröskereszttől is
érkezett élelmiszeradomány rászoruló tagjainknak.
Az év során a klubokban is megemlékezünk a jeles ünnepnapokról, névnapok és
születésnapok ünneplésére is sor került. A közösségfejlesztés jegyében számtalan klub
rendezvényt valósítottak meg a klubok a pandémia ellenére, az aktuális járványügyi
szabályok betartásával.
A klubok munkatársai - a hagyományokhoz híven - részt vettek önkormányzati szervezésű
programok lebonyolításában is. Szeptemberben a regisztráció lehetőségét biztosítottuk az
Idősek világnapjára, az ünnepségen pedig segítettük a beléptetést, a fogadás
lebonyolítását. Az Idősek karácsonyát szintén több lépésben segítettük. November végén,
december elején a regisztráció a három klubban és a gondozási központban zajlott. 2021-
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ben a járványhelyzet miatt lehetőség nyílott arra, hogy az ünnepségen való részvétel és
ajándékcsomag vagy csak ajándékcsomag átvétele közül választhassanak a kerületi idősek.
A 2021.12.18-i karácsonyi ünnepségen a beléptetés valamint csomagátadás feladataiban
vettünk részt. December 20-22. között a regisztráció szerinti helyszínen, szakmai egységben
adtuk át a karácsonyi ajándékcsomagokat.
6. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS-.
a.

b.

c.

d.

A klubtagok részére továbbra is rendelkezésre álltak helyben olvasható sajtótermékek,
könyvek, televízió, DVD lejátszó. Klubfoglalkozásainkon célunk volt az érdeklődés
fenntartása, sőt az érdeklődési kör tágítása. Változatos programokat kínáltunk, klubonként
eltérő tematikával, a helyi igényeknek megfelelően, a klubtagok érdeklődési köréhez
igazodva. Ld. a klubok idevonatkozó táblázatait.
A klubok zárva tartása alatt infokommunikációs eszközökkel biztosítottunk interaktív
programlehetőségeket a klubtagoknak. Teljes havi programot állítottak össze az egyes
klubok azon tagjaiknak, akik e-mailcímmel rendelkeztek (volt, ahol ez majdnem a teljes
létszámra, másutt a tagok kétharmadára terjedt ki). A teljesség igénye nélkül kínáltunk
online múzeumlátogatást, koncertfelvételeket, ülőtornát, kvízkérdéseket, költészet napi
versgyűjtést. Bólya Attila a város különböző pontjairól jelentkezett be egy-egy
ismeretterjesztő videóval.
Kézműves foglakozásainkon ügyeltünk a távolságtartás megvalósítására, kisebb
létszámmal, olykor több turnusban dolgoztunk. A húsvét kivételével minden időszakot és
ünnepet felöleltünk, új technikákat is kipróbáltunk. Ld. a klubok idevonatkozó táblázatait.
Egészségügyi okokból a külső programok súlya megnőtt, majdnem duplaannyi ilyen
program valósult meg, mint a tavalyi évben. Ld. az 1. sz. táblázatot.

Foglalkozástípus

Készségfejlesztés külső programokkal 2021-ben
Kerületi lakosok részére Is elérhető nvitott programok
Az Idősek Klubjainak közös programjai
Eszközök
Rendszeres
foglalkozáso
k száma/hó

Közös séták:

_

foglalkozások
száma/év

Millenáris Park
Margitsziget
Tóth Árpád sétány: cseresznyevirágzás
Városliget
Kopaszt gát
Zugligeti lóvasút
Európa Park
Feneketlen tó
Villányi úti arborétum
Füvészkert
Adventi vásár - Vörösmarty tér

Egy napos kirándulás
Múzeumlátogatások:

Alkalmanként

Egerbe
Nemzeti Galéria: Vágyott szépség.
Aranysas Patikamúzeum,
Ráth György villa: Dresszkód c. ruhakiállítás,
Bartók Béla Emlékház,
Molnár C. Pál műterem,

66

1

1

1

Ismeretterjesztő
séták:

Ludwig Múzeum:100 éves a magyar film.
Szoborpark,
Róth Miksa Emlékház,
Nemzeti Galéria: Szinyei Merse Pál
Irodalmi séta a kerületben élő írók költők
emléktábláihoz
Gellérthegyi villák
Filozófusok kertje
a Farkasréti temető színészparcellája
Összesen:

1

24

l.sz. táblázat: Nyitott programok, külső helyszíneken a kerületi idős lakosok és a három klub számára
2021-ben
Képzések, szupervízió az év folyamán, melyen a dolgozók részt vettek:
■
■
■

HACCP oktatás decemberben,
Munka-és Tűzvédelmi oktatás júniusban, az új belépők számára belépéskor
szupervízió csak 4 alkalom valósult meg az idén a pandémia miatt
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l.sz. idősek Klubja

STATISZTIKA (2021):

A klub 30 fős létszámmal nyitotta és 32 fővel zárta az évet.
Gondozási napok száma összesen: 5828 nap
Gondozási napok száma átlagban: 23
Nappali ellátásba bekerültek száma: 4 fő
Nappali ellátásból kikerültek száma: 2 fő
Az ellátottak számában nem volt jelentős változás az év során. A közösséghez csatlakozásban óvatosság
jellemezte a 2021-es évet. Egy klubtagunk ellátását azért szüntettük meg, mert a pandémia miatt nem
járt be. Egy klubtagunk baleset miatt átmenetileg kikerült az ellátásból, de gyógyulását követően újra
felvettük, így statisztikánkban új felvettként jelenik meg. Ténylegesen mindössze 3 új klubtag
csatlakozott hozzánk, a tavalyi évben is hasonlóképp 4 fő. Összehasonlításképp 2019-ben 7 új taggal
bővültünk.
A gondozási napok számát csökkentette az a tény, hogy az első félévben szüneteltetnünk kellett a
helyben étkeztetést.
A klubtagok a pandémia okozta aggodalmak és óvatosság miatt vesztettek lendületükből, közösségbe
járási szándékukból. Ehhez járultak hozzá a tavalyi évben a klubtagoknál fellépő egészségügyi
problémák, műtétek, balesetek, kórházi rehabilitációk. A házirendünk értelmében, járványügyi okok
miatt a kórházi kibocsátást követően még két hétig nem jöhetett közösségbe az érintett klubtag.
Érezhetően több hívó szóra és növekvő programkínálatra volt szükség ahhoz, hogy a klubtagok
érdeklődését fenn tudjuk tartani. így sem értük el a klub tavalyi átlag 26 fő/napos látogatottságát.
A nem és korcsoport szerinti megoszlás az év folyamán nem változott jelentősen. A 2021. év végén
hozzánk csatlakozó férfi klubtag javította a férfi-nő arányt a klubban, ez azonban az év folyamán még
nem éreztette hatását a klubéletben.

Klubtagok száma és gondozási napok száma 2021-ben, hóvégi adatokkal -1. sz. Idősek Klubja
2021. év
Hónap

Nappali
ellátás/fö/

Munkanapok
száma

Gondozási napok száma

Január

30

20

440

22

Február

30

20

453

23

Március

31

22

525

24

Április

31

20

510

25

Május

31

20

451

23

Június

31

22

509

23

Július

31

22

491

22

Augusztus

30

21

464

22

Szeptember

31

22

516

23

Október

31

21

467

22

November

31

20

450

22

December

32

23

552

24

253

5828

23

2021.
összesen
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Életkor és nem szerinti megoszlás a klubban
2021. év
Életkor

Nő

Férfi

Összesen

60-64

1

0

1

65-69

5

1

6

70-74

5

2

7

75-79

6

1

7

80-89

5

2

7

90-

2

2

4

Ossz:

24

8

32

KULTURÁLIS ÉS FEJLESZTŐ PROGRAMOK 2021-BEN
A klubprogramok összetétele, jellege változott 2021-ben az elmúlt évhez képest. A programok száma
és a programtervezésre, azok lebonyolítására fordított idő jelentősen nőtt annak érdekében, hogy a
klubtagok számára vonzó, és minél inkább biztonságos legyen a járványhelyzet és maszkviselési
kötelezettség mellett is közösségbe járni. így jelentősen növeltük a tavalyi évhez képest
rendezvényeink számát, melyeket a pandémia miatt igyekeztünk több turnusban, kisebb csoportokban
megvalósítani.
A maszkviselés miatt, technikai okokból nőtt az előadások, ismeretterjesztő foglalkozások száma,
csökkent a fejlesztő-kommunikációs játékok szerepe, azaz ebben a helyzetben a kevésbé interaktív
programokat tudtuk megvalósítani. Hasonlóképp jártunk az irodalommal: az irodalomterápiás üléseket
sem tudtuk újraindítani idén a maszkhasználat periodikus visszatérése miatt, helyette irodalmi
foglalkozásokat tartottunk.
A kreatív/kézműves foglalkozások viszont zavartalanul folytak:
távolságtartással, külön eszközöket biztosítva a résztvevők számára.

kisebb

csoportokban,

Az újra nyitást követően - májustól október végéig- beltéri nyitott programokat is meghirdettünk a
külső programok mellett. Kéthetente, majd hetente angol nyelvi társalgási kört tartottunk, három
alkalommal memóriafejlesztő és kommunikációs partyjátékokra vártuk az érdeklődőket.
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Klubprogramok, foglalkozások, készségfejlesztés 2021-ben 1. sz. Idősek Klubja
Foglalkozástípus

Eszközök és részletezés

Közösségi
és
kommunikációs játékok
Memória-frissítők
Senior tánc
Relaxációs félóra, torna
Csoportos,
irányított
beszélgetések
Kreatív foglalkozások

Bingó, Tabu, Story kocka, Tic-Tac Bum, Igen
Nem,
Ország-város, Kvíz, 5 másodperc-3 válasz

Világnapok, évfordulók,
ismeretterjesztő
előadások

Ünnepségek

Rendezvények

Rendszeres
foglalkozás/
hetente

Alkalmanként
foglalkozás/év

1
1
4
1
4

Az évszaknak, aktualitásoknak megfelelően. Új
technika kipróbálása: mozaikozás
Útikalauz anatómiába -interaktív előadás
Reitvénvfeitő háziverseny fvilágnao aoropóia)
Valentin náci filmklub - híres színészoárokelőadás, vetítés
Anvanvelvi vilásnao -előadás, beszélgetés
A hétköznapi élet Napóleon korában -előadás
A Lánchíd története -előadás, vetítés
David Attenborough (95) - környezetvédelem
- előadás, vetítés, beszélgetés
A Zene ünnece - kívánságműsor, zenei bingó
F. Zepoelin élete és a léehaiózás története előadás vetítéssel
Céltudatos nők a filmekben - előadás, vetítés
A magvar fotográfia n?PÍa: - vetítéssel, a
klubtagok által hozott régi fotókkal
120 éve született Louis Armstrong -előadás
A magyar népmese napja -diafilmvetítés
Memóriánk titkai (Alzheimer világnap):
Hogyan működik az emlékezet? - előadás,
memóriajátékok
Mitől vagyunk boldogok? Lelki egészség
világnapja: előadás, beszélgetés
Vincze János klubtagunk 90. éves köszöntése
Anyák napi köszöntés
Mikulás-ünnepség
Karácsonyi ünnepség
Óév-búcsúztató ünnepség
Sárácz Károlyné nyugdíjas búcsúztatója
Beatles nosztalgiadélután
Évszakoknak megfelelő programok: Dinnye
kóstolás, Közös fagyizás, Szőlőfogyasztás,
Sütőtok-kóstolás, Márton-napi uzsonna.
Szutor Ágnes nyugdíjas búcsúztatója
Garázsvásár: megunt tárgyak csereberéje
Nemzetközi férfinap
Mézeskalácssütés
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2

14

5

12

Irodalmi foglalkozások

Angol nyelvi társalgás
Külső programok

Téli teaház
Mészöly Miklós (100. évf.) és Polcz Alaine
kapcsolata, munkássága
Az angol romantika és John Keats (200. évf.)
Romhányi József versei, rajzfilmjei (100. évf.)
A költészet napjára közös versválogatás
Nyári utazás az ihász és Odüsszeia világába
Nemes Nagy Ágnes nyári versel
Dante (700. évf.) Az Isteni színjáték hatása
Reményik Sándor legszebb versei (80. évf.)
Adventi versválogatás
Nyitott program
Nyitott programok Id. 1 sz. táblázat

10

2
20-24

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, FEJLESZTÉSEK 2021-BEN* •

A klub dolgozói létszáma 3 fő:
Munkatársaink közül ketten mindhárom védőoltást felvették. Egy munkatársunk ezt nem vállalta, ő
hetente vett részt szűrésen a tavalyi évben, az intézmény szervezésében.
Sárácz Károlyné technikai munkatárs nyugdíjba ment, mentesítése a munkavégzés alól február 5-től
kezdődött, helyét Buday Csabáné kolléganő vette át.
Szutor Ágnes szintén nyugdíjba ment, felmentési ideje november 1-től kezdődött, helyette Oszlánszki
Erzsébet kolléganő kezdett november 19-től klubgondozói munkakörben.

Az I. sz. klub fejlesztése 2021 folyamán:
A klub az év folyamán számos fejlesztésben részesült, ezek közül a legfontosabbakat szeretném
kiemelni:
o salétromos fal javítása a konyhában
o férfi mosdó: WC-csésze és őblítőtartály cseréje
o 7 db új étkezőasztal érkezett, az étkezőszékek festését felfrissítettük
o új ülőgarnitúrát kaptunk a kisebb klubhelyiségbe
o szalagfüggönyök pótlása, tisztítása

A klub tervezett fejlesztése 2022-ben:
•
•

kéménytisztító ajtó kialakítása konyhában
zászlótartó elem (3 elemes) felhelyezése külső falra

•
•

ajtóüveg biztonsági fóliázása
új számítógép beszerzése a közösségi térbe

Klub kiadása:
A klub 3 alkalommal került kiadásra {társasházi közgyűlés céljából) 2021-ben. Az ebből származó
bevétel: 54.400 Ft.
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II. sz. Idősek Klubja - Roham u. 7.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ II. sz. Idősek Klubja a Krisztinaváros, a Tabán
és a Gellérthegy környékén élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociálisan és mentálisan
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít ellátást.
STATISZTtKA (2021):
Klubtagok kor/nem szerinti összetétele: 2021. január 1-jétől 49 fő részesült ellátásban. Jelenleg 43 fő
a klubtagság, az év során fizikai vagy egészségi állapot rosszabbodás, költözés, elhalálozás miatt 6 fő
került ki az ellátásból, vagy gondozásba, bentlakásos intézménybe.
2021. év
Életkor

Nő

Férfi

Összesen

60-64

0

1

1

65-69

5

2

7

70-74

8

3

11

75-79

11

1

12

80-89

10

0

10

90-

2

0

2

Ossz:

36

7

43

Az év során az ellátottak száma változott, voltak, akik féltek, nem kértek segítséget, később a nyitás
ellenére sem mertek bejárni a klubba. Az év közepére ismét beindultak a foglalkozások, elindultak a
kirándulások, új klubtagok is bekerültek a közösségbe.
2021. év
Hónap
Január

Nappali
ellátás/fő/

Munkanapok
száma

Gondozási napok száma

43

20

720

36

Február

43

20

723

36

Március

43

22

775

35

Április

43

20

721

36

Május

42

20

740

37

Június

42

22

831

38

Július

43

22

831

38

Augusztus

43

21

795

38

Szeptember

44

22

835

38

Október

44

21

786

37

November

43

20

738

37

December

43

23

862

37

253

9357

37

2021.
összesen
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FEJLESZTŐ PROGRAMOK 2021-BEN, ÚJRANYITÁS UTÁNI TAPASZTALATOK
Az újra nyitást egy kisfilm elkészítésével köszöntöttük, melyben a klub életéről vágtunk össze
pillanatképeket, a kisfilm megtekinthető az intézmény honlapján.
A klub működése során odafigyeltünk a fertőtlenítés! szabályok betartásán és ismét szigorúan
ellenőriztük a maszkviselést.
Gondozási feladatként odafigyeltünk a klubtagok folyadékpótlására, vérnyomást mértünk,
szükségesetén vércukorszintet. Fürdési, és mosási lehetőséget biztosítottunk az azt igénylőnek.
Kérésre orvosi leleteket fénymásoltunk, interneten kerestünk információkat.
A segítő beszélgetések szerepe megnőtt, hosszabb lett egy-egy beszélgetés.
A programok, foglalkozások közül nyitott programot is tartottunk a kerületi időseknek, ilyenek voltak
a gerinctorna külső oktatóval (térítéses), és az Örömtánc foglalkozás, amelyet mi tartunk
(térítésmentes) mindenkit szeretettel várunk ezekre a programokra is.

Klubprogramok, foglalkozások, készségfejlesztés 2021-ben II. sz. Idősek Klubja
Foglalkozástípus

Eszközök, részletezés

Kvízjátékokat, irodalmi, zenei fejtörőket,
activity
társasjátékot,
ország
város
társasjátékot tartottunk. A játék lendületbe
hoz könyvből, és saját készítésű játékokkal
dolgoztunk.
Nyelvi fejtörők
Szójátékokat, betűrejtvényeket állítottunk
össze,
szóalkotás
játékot
játszottunk
betűkészletből, betűvadászatot kártyákból,
saját készítésű feladványokkal.
Memória-frissítők
és Emlékezetépítő játékokat, számpiramisokat
fejtettünk meg.
logikai társasjátékok
A 101 memóriafejlesztő-módszer című
könyvből merítettünk
Ünnepi
dekorációkat,
ajándékokat
Kézműves
foglalkozások
készítettünk. Filcből készítettünk levendula
párnát, zsebkendőtartót, gyöngyből karkötőt,
falevelekből őszi dekorációt.
Évszakokhoz, ünnepekhez, költőkhöz kötődő
Irodalmi foglalkozások
műsorokat, felolvasásokat tartottunk, a
mindenkitől egy mesesorozatban meséket
dolgoztunk fel, a klubtagok kedvelt verseiből
tartunk felolvasásokat.
Világnapok, évfordulók
Minden hónapban megemlékeztünk a hónap
(előadás, beszélgetés, jeles napjairól előadás, felolvasás, kvízjáték
kvíz)
formájában (A Föld Napja, a Tánc Világnapja,
Költészet Napja, írók, költők, zeneszerzők,
festők
születésnapján
munkásságukról
tartottunk felolvasást, beszélgetést.
A
népszokásokat,
hagyományokat
felelevenítettük, filmeket néztünk róluk:

Rendszeres
foglalkozásé
k száma/hó

Közösségi
és
kommunikációs játékok
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4

4

4

1

2

4

Alkalmanként
foglalkozások
száma/év

Ünnepségek

Rendezvények

Külső programok
Utazások
az interneten

Frissítő torna, relaxáció

Csoportos és egyéni
beszélgetések

Táncfoglalkozás

Pünkösdi ünnepkör. Húsvéti hagyományok.
Farsangot,
Valentin
Napot,
Nőnapot,
Húsvétot, Anyák Napját, Idősek Világnapját,
Karácsony
rendezvényt
szerveztünk.
Megemlékeztünk
nemzeti
ünnepeinkről
(Március 15., Szent István Ünnepe) névnapi és
születésnapi köszöntéseket tartottunk.
Zenés délutánokat tartottunk, zongora
előadásokat
Szabó
Péterrel,
gyümölcsdélutánokat
szerveztünk,
mézeskalácsot készítettünk,
Márton Napi ünnepséget rendeztünk.
Kirándulások,
séták,
múzeumlátogatások
színesítették a klubéletet. Id. 1. sz. táblázat.
Ismeretterjesztő
kirándulásokon
filmek
segítségével megismerkedtünk nevezetes
városokkal, tájakkal. Erdély 10 legszebb
látnivalója, a Tatai-tó és környéke, Pécs
nevezetességei, a Hortobágyi Nemzeti Park.
Októbertől szellemi karbantartás céljából a
frissítő torna relaxációval egészült ki. Célunk a
klubtagok
testi és mentális funkcióinak
összehangolására volt.
Járványügyi
tájékoztatásokat
tartottunk,
beszélgetéseket a nyári táplálkozásról és
folyadékpótlásról,
vitamin-pótlásról,
életmódtanácsadásokat szerveztünk,
segítő beszélgetésekkel támogattunk a
klubtagokat.
Örömtánc foglalkozást szerveztünk, mert a
tánc hatékonyan hat az elmére, csökkenti a
feledékenység, demencia kockázatát. A
foglalkozás térítésmentes, tánctudást nem
igényel
és
folyamatosan
lehet
a
foglalkozásokhoz
csatlakozni.
A
tánckoreográfiák különböző stílusú zenékre
készültek és nagyon közkedveltek A csoport
már több mint 15 féle koreográfiát sajátított
el.

12

1

6

2

1

4

12

4

A rendezvények, ünnepségek és foglalkozások szervezésébe, és lebonyolításuk során a klubtagokat is
bevonjuk, mert fontosnak tartjuk, hogy aktív résztvevői legyenek az eseményeknek, ezzel is segítve
fizikai és mentális állapotuk megőrzését. A járványhelyzet miatt sajnos ebben az évben nem tudtunk a
kerületi óvódásokkal és iskolásokkal közös rendezvényeket szervezni.
Szünidei gyermekétkeztetés
Az őszi és a téli szünetben a rászoruló nagycsaládok a klubból vehették át a gyermekek ebédjét
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SZEMÉLY! ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, FEJLESZTÉSEK 2021-BEN

Az idősek klubjában 2021-ben személyi változások történtek, egy fő közcélú foglalkoztatott munkatárs,
és egy fő konyhai dolgozó elment, és jött helyette más.

Felújítás, karbantartás
2021-ben az étkezőben és a nagy társalgóban felújították a salétromos falakat. A nagy társalgóba 2 új
kanapéval szépültünk. A rendezvényekre való sütésekhez kapott a klub egy kombinált gáztűzhelyet és
egy hűtőszekrényt.
Lakógyűlések
Ebben az évben járványhelyzet miatt 1 társasház tartott lakógyűlést a klubban.
Jövő évi terveink
Szeretnénk hagyományos programjainkat, rendezvényeinket megtartani. A régi kapcsolatainkat
megújítani az óvódákkal, iskolákkal és a két klubbal. Kirándulásokat, nyílt rendezvényeket szervezni,
hogy minél több kerületi nyugdíjas csatlakozzon hozzánk, és jókedv töltse be a klubot.
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fii. számú Idősek klubja

Fő utca 31.

Aktív időskorúak részére nyújtott nappali szociális alapszolgáltatás,-napi egyszeri étkezés
biztosításával, 40 férőhellyel.
Cél: A kerület Vízivárosi részén élő aktív idősek részére klub szolgáltatás/ nappali idős- alapellátás
alapszolgáltatás keretében/, szellemi kvalitásuk, kapcsolataik szinten tartása, fejlesztése, az időskor
minél értékesebb megélése. Ezáltal az időskor életminőségének javítása.
Feladat: Az ellátásban résztvevők korának, szükségletének megfelelő szolgáltatás biztosítása, különféle
szakmai módszerek felhasználásával.
A III. számú Idősek klubjában évente ütemezett, s hónapokra lebontott programok összeállításán,
megvalósításán keresztül, valamint a napi aktuális feladatok végzésén keresztül valósul meg az
ellátásbéli szolgáltatás nyújtása.
Programjaink: szociális, kulturális és mentálhigiéniai készségekre és tematikára épülnek.

STATISZTIKA (2021):

Nem és kor szerinti összetétel:
2021. év
Életkor

Nő

Férfi

Összesen

1

0

1

40-59
60-64

3

1

4

65-69

4

3

7

70-74

4
11

0
1

4

75-79

12

80-89

10

0

10

90Össz:

3

0

3

36

s

41

A III. számú. Fő utcai klubban a tagok létszáma Jelenleg 41 fő. Az évet 39 taggal kezdtük aztán
évközben ezt a számot sikerült 41 re növelnünk.
Az idén 6 új klubtagunk érkezett és az ellátásból kikerült 4 fő. A klublétszám közötti mozgás évről évre
változó.
A korösszetételből is látszik, hogy a klubtagság zömét a 75 és 89 év közöttiek alkotják. A klubtagok
között a nemek szerinti megoszlás a nők felé mutat növekedést, tehát a létszám nagy részét nők teszik
ki. Ez az összetételi sajátosság meghatározó szerepet tölt be a programok alakításában, illetve az egyéni
igényeik figyelembevételében is. E korosztály fizikai és szellemi állapota fokozatosan romlik, tagjaink
nagy részének már kisebb a mozgásigénye, ezért inkább a belső programokat részesítették az év
folyamán előnyben. Szerencsére vannak néhányan, akik idős koruk ellenére is kedvelik a külső
programokat. Ezt az is bizonyítja, hogy a három klub részére szervezett egri kiránduláson már mi is
részt tudtunk venni, igaz kis létszámban, de ott voltunk.
Pár évvel ezelőtt még nagyon (nobilisek voltak a tagok, és többen vettek részt külső programokon vagy
kirándulásokon. Az évek múlásával egyre több alkalommal kell új programokat kitalálni és
meghonosítani a klubban az igényeknek és a fizikai állapotnak megfelelően. Törekszünk arra, hogy
lehetőleg fiatalabb és mozgékonyabb klubtagokkal bővítsük a klubot. Az idei évben elindultunk ebbe
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az irányba, mert az újonnan felvett klubtagok friss nyugdíjasok. Szeretnénk, ha az előző évekhez
hasonlóan ismét a mobilitás lenne ránk jellemző.
Éves létszám összesítő:
2021. év
Hónap
Január

Nappali
ellátás/fő/

Munkanapok —
Gondozási napok száma
Átlag
száma

39

20

751

37,55

Február

39

20

731

36,55

Március

39

22

620

37,27

Április

39

20

754

37,7

Május

39

20

752

37,6

Június

39

22

835

37,9

Július

39

22

829

37,68

Augusztus

39

21

787

37,47

Szeptember

39

21

826

37,54

Október

41

21

803

38,23

November

41

21

779

38,95

December

41

23

896

38,95

253

9563

37.78

2021.
összesen

A klubban a következő szolgáltatások vehetőke igénybe:
•
•
•

szabadidős és kulturális programok
segítségnyújtás ügyintézésben
életvezetés segítése
pedikűr szolgáltatás
frissítő torna
Internetezés
Újságok és napilapok biztosítása

•
-

Mentális támogatás
egyéni beszélgetés, tanácsadás
készségfejlesztés
esetkezelés
Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
Közösségi fejlesztés

-

A 2021-ben történt változások rövid összefoglalása
Az előző évből merített tapasztalatok alapján állítottuk össze programjainkat. Ebben az évben, már
rutinosabban zajlott az átállás, nem viselte meg annyira a klubtagokat és a dolgozókat sem.
Újra nyitás után természetesen a programokban változások történtek ismét. A foglalkozásokat a vírus
szabályainak megfelelő betartásával alakítottuk. Az oltások megjelenése lelkileg nyugodtabbá tette az
embereket abban, hogy már nem féltek a közösségbe jönni. A klubtagok közül mindenki tavasszal
felvette a két oltást és most évvégére már a harmadik oltáson is túl van. Ez némi biztonságérzetet ad.
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A higiéniai szabályokat most is betartjuk, és ha kell, akkor egy-egy rendezvényt két- illetve három
turnusban tartunk meg, de legalább már minden betervezett programot levezethetünk.
Mentális és fizikai támogatások
Nagy hangsúlyt fektettünk az utóbbi hónapokban a mentális támogatásra és az egyéni beszélgetésekre.
A klubtagok közül nagyon sokan igényelték az ilyen jellegű beszélgetéseket. Azok, akik magányosan és
elzártan élnek, szívesen beszélgetnek másokkal telefonon vagy más kommunikációs eszközön
keresztül. Pozitívumként említeném meg azt is, hogy a klubtagok között nagyon jó a kapcsolat. Nagy
segítségünkre volt az is, hogy az idősek is segítették és támogatták egymást karantén ideje alatt. Nem
csak mentális, de fizikai segítséget is tudott egy-egy tag nyújtani a másiknak, aki éppen segítségre
szorult.(pl. vásárlás vagy közös séta).
Étkeztetés
A klubban a helyben való ebédeltetés az első félévben szünetelt. Azóta akadálymentesen visszaállt a
rend és nem csak a régi ebédesek, hanem új tagokkal is bővült az igénybe vevők köre.
| KULTURÁLIS ÉS FEJLESZTŐ PROGRAMOK 2021-BEN
Újra nyitás után a klubban újra működik torna-foglalkozás és elindultak a szolgáltatások is pl: pedikűr
és masszírozás.
A napi- és hetilapokat rendszerint olvassák a tagok. Az újonnan kapott TV- nek is nagy szerepe van,
mert zenehallgatásra, különböző vetítésekre és filmnézésre egyaránt használjuk.
Nálunk nagy az érdeklődés az internetezés iránt néha sorban állnak a klubtagok, hogy a géphez
jussanak, mert csak egy számítógép áll rendelkezésünkre.
Rendezvények és kiemelt programok
Nyáron kicsit fellélegezhettünk a vírus hanyatlása miatt, és pozitívumként említeném meg, hogy
mindkét nyári Zamárdi tábor megvalósult. Klubtagjaink pozitív élményekkel tértek haza, és kicsit
elfeledkezhettek a vírus adta nehézségekről. Majd ősszel egy újabb hullám szorongattatásába
kerültünk, és megint visszakerült a maszkviselés szabálya, Ez volt, akinél problémát okozott volt, aki
pedig akkor is maszkot viselt, amikor az nem volt kötelezővé téve.
Megemlíteném és kiemelném egyik kedvenc foglalkozásunkat a klubban: a kézműveskedést, nagy
hagyományt teremtettünk már ennek a programnak. Nagyon szeretik a tagok és a dolgozók is egyaránt.
Újabbnál-újabb dolgokat készítünk el, és minden évszaknak megfelelően ablakdekorációval is szépítjük
a környezetünket. Már mindenki várja, hogy mi lesz a következő koncepció.
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Klubprogramok, foglalkozások, készségfejlesztés 2021-ben III sz. Idősek Klubja
Foglalkozástípus

Rendszeres 1 Alkalmanként
foglalkozás/h foglalkozások
ó
száma/év

Eszközök

Közösségi
és
kommunikációs játékok

Tik-Tak Bumm, DIXIT, Activity Ki vagyok én?
Szerencsekerék
4
Ungame
Zenehallgatás
André Rieu koncertjei
Örökzöldek
2
Operett slágerek
Kívánság kosár
Memória-frissítők
és Ország-város, Szókereső, szópárbaj, kártya ,
2
logikai társasjátékok
sakk, rejtvény
Kézműves
-Farsangi dekoráció készítése
foglalkozások
- Papírvirág készítés
- Valentin napi képeslap
-Húsvéti tojásfestés
-Tavaszi ajtódísz készítés
-Gyöngy fűzés
2
• gipszfigura öntés
- hűtő mágnes készítése
kulcstartó készítés
- mécses és sírkoszorú készítés
-adventi koszorú készítés
- karácsonyi díszek készítése
Irodalmi és történelmi Könyvjelző
történelmi
visszatekintések.
foglalkozások
Történelmi kvíz
Lánchíd történetéről beszélgetés
1
Történelmi visszatekintés
MesedélutámBenedek Elekre emlékeztünk
Világnapok, évfordulók
Boldogság klub, Népi hiedelmek évszakonként
beszélgetés az Új esztendőről ki mit
{előadás, beszélgetés)
vár tőle?
beszélgetés a vízkeresztről
beszélgetés a nyári
napéjegyenlőségről
milyen népi szokások kötődnek Szent
Jakab havához
beszélgetés az karácsonyi
ünnepkörről
Ünnepségek
-Névnapozások (negyedévente)
- Farsang
- Nőnap
- Húsvét
- Pünkösd
- Új kenyér ünnepe
- Márton napi uzsonna
- Mikulás
- Klub karácsony
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7

13

1

- Szilveszteri koccintás
Külső programok
Gondozás

L

Film klub

Fizikai
aktivitás
karbantartása
Kreativitás és relaxáció
fejlesztése

Nyitott programok Id. 1 sz. táblázat
Pedikűr (kéthetente)
Masszírozás (hetente)
Vetítettképes
ismeretterjesztő
dokumentumfilmek pl: Pannon expressz:
Szilvásvárad, Szalajkavölgy, lipicai ménes
Veszprém
és
környéke,
Tihany,
Székesfehérvár l.ll., Visegrád, Herend és a
Bakony lankái, Gödöllő, Gyula, EsztergomPárkány, Szarvas, Keszthely,
Lenti, Balmazújváros
Frissítő torna zenés ülőtorna
Séták, tánc
Egészség nap
Mandalafestés
Tea délutánok
Pozitív gondolatok Szabó Péterrel
Boldogság klub
Vicces délután

24
4

13

3

1

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, FEJLESZTÉSEK 2021-BEN

A klub jelenleg három munkatárssal működik:
A munkatársak közül mindenki mobilis, hiányzások illetve betegségek esetén a technikai dolgozón kívül
mindenki mindenkit tud helyettesíteni.

Az ill. sz. klub fejlesztése 2021 folyamán:
Új TV-kászüléket és egy erősítő hangfalat szereztünk be a klub számára.

A klub tervezett fejlesztése 2022-ben:
Világítóstest-cserét és új mosogatógép beszerzését tervezzük a következő évre.
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Zamárdi-idös turnusok

Zamárdi táboroztatás
A Zamárdi táboroztatásra meghirdetett jelentkezés időszaka: 2021.05,17-21-ig tartott, helyszíne a
három idősek klubja volt. Összesen 59 kerületi nyugdíjas lakos adta be jelentkezését, köztük 7 fő
korábban még sosem vette igénybe ezt a nyaralási lehetőséget. A táboroztatás díjának befizetése
május 31-én, illetve a II, turnus előtt augusztus 30-án zajlott az I. sz. Idősek Klubjában. Az I. turnus
résztvevőinek még nem kellett fizetniük idegenforgalmi adót, a II. turnus idejére a kormány újra
visszavezette ezt az adóformát. A csomagok szállításában a GAME5Z a tavalyi évben is segítséget
nyújtott, amit nagyon köszönünk nekik.

Zamárdi táboroztatás I. turnus június 3. - június 11.
37 fő vett részt a Zamárdi táboroztatás I. turnusában. Az idősek nagyon élvezték a tábort a
karanténhónapok után. Hálásak voltak a kitűnő programokért, a finom bográcsos ételekért,
süteményekért, és szerencsés módon az időjárás is kedvezően alakult június első heteiben. A
táborvezető Kenessey Zoltánná volt.

Zamárdi táboroztatás II. turnus szeptember 2.- szeptember 9-ig
44 fő vett részt a tavalyi évben a Zamárdi II. turnusban. Nagyon jó időt fogtak ki, élvezték a programokat
is, külön kiemelték a kézműves foglalkozást (karkötőket készítettek), a kirándulást és a táncestet. A
táborvezető Bokodi Ferencné volt.
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Könyvtár

A Könyvtár működését a vírushelyzet nagyban nehezítette, illetve a könyvtáros 2020-013 tartó
betegállománya miatt helyettesítéssel tudtuk működtetni a szolgáltatást heti két alkalommal.
Összesen 5088 kötet volt a Könyvtárban, júniustól (amikor újra ki lehetett nyitni) hetente 60-70 ember
jött kölcsönözni, többnyire az idősebb korosztályból. Év közben kaptunk egy kerületi lakostól
kőnyvadományt, melyet az előzőekben megadott könyvszám már tartalmaz, új könyveket nem
vásároltunk.
A Könyvtár a Képviselő-testület döntése alapján 2022.01.01-vel átadásra került a Márai Kulturális KHT.
számára, az átadás-átvétel zökkenőmentesen zajlott, a leltár rendben került átadásra.

Összegzés
A 2021-es esztendőben a covid jelentősen befolyásolta a szolgáltatásokat, az étkeztetés júliusig csak
kiszállítással történt, a klubok másfél hónapig a Könyvtár 6 hónapig volt zárva a korlátozások miatt.
Létszámban fejlődtünk, sikerült olyan kollégákat találnunk az újonnan érkezők között, akik
zökkenőmentesen beilleszkedtek. Nyáron szerveztük és lebonyolítottuk a családok és idősek
nyaraltatását, 3 napközis nyári tábort szerveztünk a saját költségvetésünkből.
Két klubban a salétromos falrész javításra került, és a Gondozási Központban is, valamint 2021.
decemberében elindult a telephely bővítése is a mellette lévő lakás egybenyitásával.
Elkezdtük a Szomszéd-On programot elindítani, mely áthúzódott 2022-re is és nagy sikere van, 8
számítógép került ki idősekhez, valamint többen jelentkeztek csak oktatásra (levelezőprogram
csatolása, közösségi média használat, Skype használat..).
Szeretném megköszönni a GAMESZ munkatársainak, a Szociális és Intézménytámogatási irodának és
a Képviselő-testületnek munkánk támogatását.

Budapest, 2022.05.18.
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1 Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A sport jelentősége meghatározó egy város, egy kerület életében. A nevelő hatás mellett napjainkban
egyre fontosabbá váló egészség-megőrzési funkciója is van a sportnak. A testkultúra az egyetemes
kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció fontos eszköze. Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat törekszik arra, hogy megfelelően lássa el elsősorban a közigazgatási területén
lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatát. A Mötv. 23. § (5)
bekezdésének 17. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a kerületi sport
és szabadidősporttámogatása és az ifjúsági ügyek.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a települési

önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését.

A települési önkormányzat támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. A
Fővárosi Önkormányzat a sportszervezési feladatai körében többek között közreműködik a sport
népszerűsítésében,

a

mozgásgazdag

életmóddal

kapcsolatos

sporttudományos

felvilágosító

tevékenység szervezésében, közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont alaptevékenysége közé tartozik a sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése; szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása; versenysport, valamint az
utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása, az iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. A
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata az elmúlt évben is az volt, hogy a
szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a
testnevelés és a sport részterületeit egymással szorosabbra fűzze. Ezen célok megvalósulását
nagymértékben befolyásolta a járványhelyzet, valamint az ezzel kapcsolatos ideiglenes intézkedések. A
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője elkészítette az intézményi beszámolóját,
amelyben részletezi, hogy az elmúlt évben mennyire tudták megvalósítani az eltervezett programokat.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Az Mötv, 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és
annak mellékletét képező Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról.

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete a

Czakó

utcai

Sport-

és

Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2022. június

zakó Vicái

A CZAKÓ UTCAI SPORT- tS
SZABADIDŐKÖZPONT BESZÁMOLÓJA
2021.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont, mint alaptevékenységet ellátó költségvetési
intézmény működését 2021-ben is nagymértékben meghatározta a pandémia. Elsődleges
szempont volt a fertőzésveszély minimumra csökkentése a hozzánk látogatók érdekében, az
egészségügyi szabályok betartása, betartatása. Egész évben fontosnak tartottuk a folyamatos
beltéri és kültéri fertőtlenítést.
Az év első felében elmaradtak a tervezett programok, rendezvények, a tavaszi iskolai
sportnapok és diákolimpiái versenyek, a szabadidős csoportos sportfoglalkozások. Az iskolai
oktatásra vonatkozó aktuális jogszabályok miatt csak az általános iskolás korosztály
testnevelés

óráinak

megtartására

kerülhetett

sor.

Mivel

egyéni

szabadidős

sporttevékenységre volt lehetőség, a lakosság körében egyre népszerűbb lett a szabadtéri
sportolás, sokan látogatták a futópályát, a kültéri fitneszeszközöket és a pingpongasztalokat.
A Budai FC és a Tabáni Spartacus Tájfutó Szakosztályának edzései változatlanul működtek.
Májustól a járványügyi szabályok enyhítésével beindulhattak a csoportos szabadidős
sportfoglalkozások is a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, ennek ellenére sok
bérlő óvatosságból még nem szervezte újra a foglalkozásait.
Az Oxygen Naphegy - mint működtető - által a teniszpályáinkra 2020. novemberében
felépített korcsolyapálya az időközben ismét életbelépő veszélyhelyzeti rendelkezések miatt
a teljes szezonban kihasználatlan maradt. A jégpálya bontását a működtető csak március
közepén kezdte meg, ami április elején fejeződött be. A teniszpályák helyreállítását az Oxygen
Naphegy nem végezte el, a késő tavaszi felújítási munkák költségeihez sem járult hozzá.
Márciusban

megkezdtük a füves futballpálya

karbantartási

munkáit - gyeplazítás,

műtrágyázás, fűmaggal történő felülvetés, nyírás. A tavaszi kerti munkálatok a fák, bokrok
lemosó permetezésével, a gyepszőnyeges területek átszellőztetésével, gyeptrágyázással, a
szabadtéri virágtartók beültetésével folytatódtak.
A tanév végén a tavasszal elmaradt sportnapot néhány iskola pótolta.

Az érettségi

időszakban 9, zömében kerületi középiskola bonyolította le a Sportközpontban a középszintű
testnevelés gyakorlati érettségi atlétika és sportjáték vizsgarészét.
Júniusban az UEFA által szervezett Unity Utcai Football Fesztivál szabadidős sportrendezvény
keretében került sor hat csapat részvételével az I. kerületi mérkőzések lebonyolítására. A
fairplay győztes, diákokból álló csapat a Flősök terén felállított UEFA Szurkolói Zónában
képviselhette kerületünket, ahol a többi fővárosi kerület fairplay győztesével mérkőzhetett.
Még ebben a hónapban a British International School angol iskola sportnapi rendezvényének
adott otthont a Sportközpont.
Júliustól, a pandémia miatti szigorítások enyhítését követően a csoportos sportfoglalkozások
látogatására védettségi igazolvány nélkül is lehetőség nyílt. A nyár folyamán a Nyárszínház
tábornak adott otthont egy hétig a Sportközpont. A Budavári Szociális Szolgáltató Központ
Közösségi Pszichiátriai Ellátása keretén belül működő Búgócsiga csoportjának rendszeresen
tartottak pingpong foglalkozást a nyitott pavilon épületünkben.
Júliusban létesítettünk egy kültéri röplabda/tollaslabda pályát, mely nagy sikert aratott a
lakosság körében. Megtörtént a Sportközpont 4 db, többszárnyú, nagyon rossz állapotban

2

lévő kapujának a cseréje, részlegesen felújítottuk a műfüves futballpályát, korszerűsítettük a
központi épületben lévő műhelyt.
Szeptembertől az iskolák újra birtokba vették testnevelés órák tartására, sportnap
rendezésére a sportpályáinkat. A tanítási órákat követően egyre több diák jött focizni és
pingpongozni.

Beindultak a

diákolimpiái versenyek,

melyek szervezése, koordinálása,

lebonyolítása a kerületi testnevelő tanárok bevonásával a mi feladatunk. A téli szünet
kezdetéig 5 sportágban, 6 korcsoportban került megrendezésre kerületi diákolimpiái verseny,
ezeken 600 tanuló vett részt.
A

Hegyvidéki

Szabadidősport

Nonprofit

Kft.

szervezésében

„Hegyvidéki

Olimpia"

sportrendezvényt tartottak, melynek résztvevői a XII. kerületi iskolák 5. osztályos növendékei
és tanárai voltak. A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs személyi állománya a rendszeres
időszakos fizikai felmérőjét a Sportközpontban teljesítette. A Budapest British International
School félnapos iskolai futballtornát tartott a füves futballpályán.
Ősztől hétvégi rendezvényekre is lehetőség nyílt, így a hagyományos önkormányzati
Nyárbúcsúztató, a Budavári lengyel-magyar barátság napja, a Családi piknik és sportnap került
megrendezésre. Ezek előkészítésében és lebonyolításában, közösségi szolgálat keretében
több középiskolás diák közreműködött.
Az őszi kertészeti munkák mellett több felújításra, beruházásra is sor került. Telepítettünk
egy komposztálót, felújítottuk a műfüves pályát körülvevő vízelvezető árok fedését,
korszerűsítettük a központi épület helyiségeiben a világítást, kialakítottunk a teniszpályákra
egy félautomata öntözőrendszert.
November végén az Oxygen Naphegy megkezdte teniszpályáinkon a korcsolyapálya építési
munkálatait, az üzemeltetés a lakosság részére karácsony előtt, az oktatási intézmények
számára a téli szünetet követően indult el.

ÖSSZEGZÉS
A fent leírtakból látszik, hogy még 2021-ben sem tudott a Sportközpont a szokásos módon
működni, a pandémia nagymértékben meghatározta létünket. Elmaradtak a tervezett
programok, a nagyobb rendezvények, a szabadidős csoportos sportfoglalkozások nagy része,
az év első felében a diákolimpiái versenyek.
A költségvetésben tervezett bevételnél ugyan többet teljesítettünk, de ez még mindig
elmarad attól, mintha teljes kapacitással üzemeit volna az Intézmény. A kiesést takarékos
gazdálkodással igyekeztünk kompenzálni, így a bevételen kívül tetemes pénzmaradvánnyal
zártuk az évet. A bevétel és a pénzmaradvány együttesen a 2021. évre elfogadott költségvetés
53%-át teszi ki.

Budapest, 2022. március
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Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves
beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján „a kettős könyvvitelt vezető,
cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves
beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot
vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt,
valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az
adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan
formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót
vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta".

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 7., Cg: 01-09-265573, képviseli:
Békési Zoltán, a továbbiakban: I. kerületi Házgondnoksági Kft.) alapító okiratának 1.3. pontja alapján:
„ 1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.

a számvitelitörvény szerinti beszámolójóváhagyása;

2. osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
3. üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
4. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
5. az ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai és elnöke, valamint a könyvvizsgáló megválasztása,
visszahívása és díjazásának megállapítása;
6. olyan szerződés megkötésénekjóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapítóval, az ügyvezetővel ás
annak közeli hozzátartozóival (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), illetve
élettársával köt;
7. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
8.

a

Társaság

beszámolójának,

ügyvezetésének,

gazdálkodásának

könyvvizsgáló

általi

megvizsgálásának elrendelése;
9. a Társaságjogutód nélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása;
10. az alapító okirat módosítása;
11. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
12. mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe
utal."
Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2021. évi beszámolója és a 2022. évi üzleti terve a 2022. május 26.
napján tartott Képviselő-testületi ülésre benyújtásra került. A Képviselő-testület a benyújtott 2021. évi
beszámolót és a 2022. évi üzleti tervet a 163/2022. (V. 26.) önkormányzati határozattal, valamint a
164/2022. (V.26.) önkormányzati határozattal elutasította és nem fogadta el. Az I. kerületi
Házgondnoksági Kft. ügyvezetőjének ezért a 2021. évi beszámolót módosított tartalommal szükséges
a Képviselő-testület elé újból benyújtania.
Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. a fentiek alapján előkészítette a módosított 2021. évi beszámolóját,
amelyet a felügyelőbizottséga (a továbbiakban: FEB) köteles véleményezni. Az FEB ülése a beszámoló
Polgármesteri Hivatal részére történő 2022. június 16-ai benyújtást követően kerül megtartásra az I.
kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása alapján, igya FEB határozat a véleményező
Bizottsági ülésen, valamint a Képviselő-testületi ülésen kerül majd kiosztásra.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata,
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a t. Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2021. évi beszámoló megtárgyalására és annak
elfogadása tárgyában a döntés meghozatalára!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

A

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületi Házgondnoksági Kft.
2021. évi beszámolóját - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős: I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetője
B

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületi Házgondnoksági Kft.
2021. évi beszámolóját nem hagyja jóvá.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős: I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetője
2022. június,,

3. Az

„

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1 melléklet: 2021. évi módosított beszámoló

AZ I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI KFT.
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2022. június 5.
Békési Zoltán
ügyvezető

1. oldal

Vezetői összefoglaló

A Házgondnokság Kft a 2021-es évet -14.533 millió forint eredménnyel zárta.
A veszteség finanszírozása az év közbeni 17 millió forintos tulajdonosi pótbefizetés
terhére történt.
A magas negatív eredmény alapvetően két tényező együttes fennállásának
következtében jött létre.

Bevételek alakulását meghatározó rendkívüli tételek:
-

a korábbi ügyvezetés hibás előreszámlázási gyakorlatának kivezetése a 2021-es

bevételt ~ br. 4.365.000 forinttal csökkentette 2021 októberében:

Havi bruttó árbevétel (2021)

• azámla kelte 2021.01.01. - 2021.1231..
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Számit ktltt tzerftt

-

a pandémiai miatti jogszabályi előírások okán 2021. június 1-ig nem lehetett

közgyűléseket tartani, így a 2021-es éves díjrendezések csak 2021 őszén valósulhattak
meg, ami nagyságrendileg 4-5 millió forint bevételkiesést jelentett a cégnek.
A Házgondnokság Kft. a 2021-es évet -14.533 millió forint eredménnyel zárta.
A veszteség finanszírozása az év közbeni 17 millió forintos tulajdonosi pótbefizetés.

Szumma nem realizált bevétel: ~ br. 9.3 millió Ft.

2. oldal

Kiadások alakulását alakító rendkívüli tételek:

-

az előző vezetés által felhalmozott tartozások 2021-es évi rendezése:

a)

2 150 910 forint felügyelőbizottsági díjazás kifizetés tartozás

b)

6 525 095 forint iroda bérletidíj tartozás

Szumma tartozásrendezés: 8 676 005 forint.

A nem realizált bevételek és az előző vezetés által felhalmozott tartozások rendezése
együttesen ~ br.

18

millió

Ft.

hiány létrejöttét okozták,

amely a

2021-es

költségcsökkentő intézkedések kapcsán a 2022-es évben ~ br. 4 millió forintra
mérséklődik.

A Házgondnoksági Kft önkormányzati tulajdonú vállalatként társasházak közös
képviseletét látja el egy erősen versenyző piacon. A 2021-es veszteség elmaradt
bevételek és a korábbi vezetés által felhalmozott tartozások kiegyenlítése okán
keletkezett. A cégvezetés elkötelezett a Kft működési eredményességének javítása
érdekében. A tulajdonos önkormányzatnak ugyanakkor az eredményes mellett más
célok teljesülését, például az ügyfelek, a kerületi lakók elégedettségét, biztonságát és
anyagi terheinek alakulását is lehetősége van figyelembe venni és ezek alapján
meghatározni a cég jövedelmezőségével kapcsolatos elvárásait.

3. oldal

A cég bemutatása

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek Budapest
I. kerülete, a Budavári Önkormányzat százszázalékos tulajdonosa.
A társaság alapvetően fő tevékenységi köre ingatlankezelés, társasházi közös
képviselet, melyet tűInyomú részt az I. kerületben végez.

Tevékenységi körök részletesen:

Üzemeltetés
A kezelt ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges közös berendezések
állandó üzemképes állapotban tartása, a közös használatú helyiségek tisztántartása,
megvilágítása,

a

közműellátásról

való

összegyűjtése és elszállítása. Magába
beszedésével,
kapcsolatos

nyilvántartásával

gondoskodás,

a

háztartási

hulladék

foglalja továbbá a közös költség közlésével,

kapcsolatos feladatokat, valamint a fentiekkel

munkaügyi, szervezési, elszámolási, számviteli és ellenőrzési teendők

ellátását.

A szükséges karbantartások elvégzésének megszervezése
Az életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, a rendeltetésszerű használatot
lényegesen

akadályozó,

valamint

hiányosságok haladéktalan,

eseti

az

azonnali

beavatkozást

megszüntetése.

Az

igénylő

időszerű

hibák és

karbantartás a

rendeltetésszerű használatot lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem
igénylő hibák és hiányosságok megszüntetése.

Felújítási munkálatok megszervezése, megrendelése
Az időszakonként szükségessé váló, az épület egy vagy több fő szerkezetére kiterjedő
általános javító munka. E tevékenység célja az ingatlan eredeti állapotának megközelítő vagy teljes mértékű- helyreállítása. Társasházi pályázatok figyelése,
azokon való részvétel teljes körű lebonyolítása.

Gazdálkodási feladatok
Az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munkaügyi, jogi és adminisztratív
feladatok ellátása.

Ügyfélszolgálat
A tulajdonosokkal való kapcsolattartás.

4. oldal

A Házgondnoksági Kft. által kezelt házak, albetétek (2021.12.31):
Kezelt házak száma:

81 db

Kezelt albetétek száma:

1466 db

Kezelt négyzetméter összesen:

98 456 nm

Cégünk irodája-irattára a Pálya u. 7. társasház épületében található.
A cég munkaerő-állománya öt fő főállású munkatárs, valamint az ügyvezető.

Piaci környezet
A cég versenyző piaci környezetben működik. Önkormányzati tulajdonú cég lévén
ugyanakkor olyan működési költségeket rónak rá, amelyek versenytársaihoz képest
növelik kiadásait: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló alkalmazása. A többletköltségek
miatt a cég versenyhátrányban indul a piac többi szereplőjéhez képest. Emellett a
magas albetétszám, így a magas árbevétel okán adódó adózási forma (KIVA) is
versenyhátrányt jelent a piacon.

A kisebb társasházak kezelését kisebb cégméret mellett a KATA adózási formában
működő egyéni vállalkozók, vállalkozások végzik jellemzően, akik ráadásul alanyi
adómentesek (nem áfakörös társaságok, vállalkozó). A nagy cégméret miatti adózási
adottságok

(KIVA,

áfakör)

tehát

nem

javítják,

hanem

rontják

a

vállalat

versenyképességét. Az adózási adottságok okozta versenyhátrányt ugyanakkor nem
lehet alacsonyabb bérekkel kompenzálni, mivel a közös képviselői szakmában a
munkaerő kvalitását nagyrészt emelt, erősen versenyképes jövedelemmel lehet
biztosítani. A társaság, tevékenységéből adódóan, magas bérköltség hányaddal
működik.

Összegzésképp tehát, a cégméret és az önkormányzati tulajdon miatt jelentős
többletköltségek

jelentkeznek

a

cég

működése

eredményességet nem lehet elvárni a vállalattól.

5. oldal

során,

így

magas

szintű

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a Házgondnoksági Kft, bár főtevékenysége szerint
társasházak közös képviseletét, kezelését látja el egy erősen versenyző piacon, ám
önkormányzati tulajdonú vállalatként a tulajdonosnak az eredményesség mellett más
célok elérését is figyelembe kell venni tevékenysége értékelésekor.

A Házgondnoksági Kft által kezelt, ~1500 albetét azt jelenti, hogy praktikusan több,
mint 1350 első kerületi

lakás kezelését,

A

(nem

vállalat

nem

vezet

is

közös képviseletét végzi el a cég.

vezethet)

kimutatásokat

a

lakásonkénti

háztartásnagyságról, de ez nagyságrendileg 2300-3300 első kerületi lakost jelent.
A Házgondnokság Kft tehát 2300 - 3300 első kerületi lakos, a kerület népességének
8,8 - 12,7%-a1 számára biztosít olyan szolgáltatást, amely erősen meghatározza a
szolgáltatást igénybe vevők életminőségét.

A kerület lakóinak mintegy tizede kap az önkormányzat cégétől jó minőségő, stabil,
kiszámítható és pénzügyi értelemben is megbízható - hiszen az önkormányzati
tulajdon garancia a tartós és stabil jelenétre - szolgáltatást. A Kft tevékenysége
visszahat a tulajdonos, ez esetben az önkormányzat megítélésére, a róla alkotott képre.
Megbízható, felelős feladatellátással a tulajdonos megítélése pozitív, míg rossz
működés esetén negatív irányba változik.

Fontos kiemelni, hogy a cég stabilitása, piaci jelenléte azt az üzenetet hordozza az első
kerületi polgárok számára, hogy az önkormányzat mint tulajdonos felelősséget vállal a
kerületi lakók életminősége iránt, nem csupán az önkormányzati tulajdonban lévő
bérlakások, de a magántulajdonban lévő lakások esetében.

A Házgondnokság Kft mindent elkövet azért, hogy önkormányzati cégként a kerületi
lakók számára minőségi szolgáltatást nyújtsonI A minőségi szolgáltatás azonban csak
akkor növeli a lakástulajdonosok jólétét, ha a megbízható, stabil, jó minőségű
házkezelési szolgáltatást a hasonló minőségű szolgáltatások piaci áránál kedvezőbb
áron kapják meg az ügyfelek. A Házgondnokság Kft által alkalmazott árak (lásd I.
melléklet) a piacon a közepes árkategóriába tartoznak, a nyújtott szolgáltatás
minőségéhez képest közepesen alacsonynak mondhatóak.

1 Kerületi népesség adatról lásd https://www.penzcentrum.hu/karrier/20220314/budapest-lakossagakeruletenkent-2022-hanv-fobol-all-budapest-lakossaga-1122906, 2022. június 6.
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A

Kft

ügyvezetése

elkötelezett

a

fedezeti

pontos

működés

elérésére.

Az ugyanakkor a tulajdonos, azaz az önkormányzat döntése, hogy a vállalat
jövedelmezőségével kapcsolatban milyen célt tűz ki a cégvezetés elé. Az árak emelése
a Kft jövedelmezőségét javíthatja a következő évek során és nyereségessé teheti, ám
ez az ügyfelek, a kerületi lakosok anyagi terheit növeli.

Bevételek rövid bemutatása
A Házgondnoksági Kft bevételeit a kezelt házak Kft felé fizetett kezelési díjai teszik ki.
2021-ben ~40156 000 forint bevételt realizáltunk. A képviseleti díjak mértéke az egyes
társasházakkal kötött szerződésekben eltérő, házanként változó volt, de 2021-ben
elkezdődött

a

díjak

egységesítése,

melynek

társasházankénti,

közgyűlési

határozatokkal megerősített érvényesítését az elnyúló pandémia erősen hátráltatta.
A nyári - őszi társasházi közgyűlési időszakban társaságunk ezzel együtt lépéseket tett
a piaci átlagnál alacsonyabb közös képviseleti díjak emelésére, közgyűlési napirendi
javaslatként. A növekedés átlagosan

5-10% társasházanként,

kevés kivételtől

eltekintve.
A képviseleti díjaink 2021-es évben összesen havi bruttó 95 387 Ft mértékben
emelkedtek a 2021.06. - 2021.10. hó közti időszakban, társasházanként eltérő,
közgyűlési határozatoktól függő időpontoktól.
A képviseleti díjak szükséges emelésének pénzügyi, bevételt növelő hatása a 2022-es
pénzügyi évben jelentkezik teljes mértékben. Számos háznál az előző vezetés, kollégák
által előidézett rossz megítélés, vagy konkrét károkozás hátráltatta a díjemelés
lehetőségét.

Törvénytelenségek, szabálytalanságok, károkozások, lépések ezek
felszámolására
A cégnek, és személyemnek mint ügyvezetőnek számos hibás ügykezelésből fakadó
károkozással,

etikátlan,

törvénytelen

döntések

következményeivel,

konkrét

bűncselekményekkel kell szembesülnie jelen pillanatig az előző vezetés, kollégák
jóvoltából. Ezen ügyekből fakadóan a céget a 2021-es évben 6 társasháznál:

7. oldal

Attila u. 1-3., Donáti u. 63., Kis Rókus u. 3., Krisztina kit. 69., Kuny D. u. 17., Úri u. 60.
leváltották képviseleti megbízatásából. Ezen leváltások ráadásul a vészhelyzet miatti
csúsztatott, 2021 őszi közgyűléseken váltak csak realizálhatóvá azon házak számára,
melyek elégedetlenek voltak a cég szolgáltatásával, tehát jóval korábbról fakadó
problémák okozták a fluktuációt.
A legnagyobb kárt a cégnek J.-K. Judit (2012-ig regnáló ügyvezető) okozta, jelenleg
ellene magánvádas eljárás folyik sikkasztás-hűtlen kezelés vádjával (okozott kár kb.
15 millió Ft), melynek második jogi szakaszában vagyunk. A Házgondnoksági Kft jogi
képviseletét dr. Jancsár György látja el.

Megnyert per esetén J.-K. Judit a

Házgondnokság Kft-nek okozott kárt köteles megtéríteni.
T. Adrienn volt házkezelő kollegina ellen szintén bűncselekmény miatt (csalás,
sikkasztás, stb.) 2021 júniusában végzés született, 1 év szabadságvesztés 2 évre
felfüggesztve, pénzbüntetéssel.
Sz. Dezső (2020-ig ügyvezető), egy szabálytalan kifizetése a Kuny Domonkos 17
társasháznak okozott kárt (kb. 11 millió forint). A kivitelező vállalkozó csődbe ment.
Cégünk végrehajtási eljárást kért a

kivitelező ellen, azonban, ha a tartozás

behajthatatlannak bizonyul, akkor a Házgondnokság Kft lesz köteles helytállni a
tartozással szemben. Bár rendelkezünk felelősségbiztosítással (5 millió Ft/év/kár), de a
Házgondnoksági Kft-t a közeljövőben terhelő kárkifizetést teljes egészében rá fogjuk
terhelni a kár okozójára bírósági eljárás keretében.
A Házgondnokság Kft.-t kártérítési igénnyel jelenleg még nem keresték meg.
Kinevezésem: 2020.10.01 óta tartó tevékenységünkkel kapcsolatban cégünkkel,
kollégáinkkal szemben nem indult eljárás. A 2021-es évben elsőrangú feladatomnak
tartottam mint cégvezető az elődeim által okozott károk enyhítését, a bizalom
visszaszerzését, a cég működésének „kifehérítését", a korrupció szigorú tilalmának
betartatását belső-külső szinten.
Tisztségem ideje alatt váltunk meg biztosítási alkusztól és vállalkozótól korrumpálás!
kísérlet miatt.
Személyesen kaptam megkeresést külsős cégtől félreérthetetlen korrupciós ajánlattal,
melyről azonnal jelentést tettem a polgármester felé.

Szigorodott a cég pénzkezelési gyakorlata, a korábban a cégvezető által magára
hagyott könyvelő kinevezésem óta csak esetenkénti hozzájárulásommal rögzíthet
társasházi tranzakciót, fogadhat be számlát. A 2022-es évtől pedig tranzakciót is csak
személyem indíthat a bankból.

8. oldal

Tulajdonosi hozzájárulás, adósságrendezés
A 2021-es pénzügyi évben társaságunk 17 millió forintos tulajdonosi támogatást kért.
A tulajdonosi támogatás igénylésére az előre számlázás kivezetése és a felhalmozódott
tartozások törlesztése miatt került sor.
Jelentős

tétel

az

előre

számlázás

hibás

gyakorlatának

kivezetése:

az előző vezetés döntése értelmében a cég a tárgyhavi teljesítést előre számlázta ki hó
közepén a házaknak, így téve szert egy havi, előrehozott, „plusz" bevételre. Az előre
számlázás bevezetése nem önmagában okozott adósságállományt, hiszen technikailag
mindegy, hogy hó közepén vagy végén kerül-e a szolgáltatás kiszámlázásra,
mindenképpen 12 havi bevétel keletkezik á társaságnál. A tartozás, amelyet a
kivezetéssel rendezni kellett, abból fakadt, hogy az előre számlázás bevezetésekor az
adott évben a társaságnak 13 havi bevétele keletkezett kezelt házanként, azaz egy havi
tartozást halmozott fel és görgetett maga előtt, amely tartozás a kezelt társasházak
felé állt fenn. Ennek a tartozásnak a rendezése elengedhetetlenné vált.
Az adósságállomány két tétele a felügyelőbizottság ténylegesen elmaradt bérezése
(nettó 2 150 910 Ft - a járulékok befizetésre kerültek folyamatosan), és a szintén
halmozódó hátralékú irodabérleti díj (bruttó 6 525 095 Ft). A cég 2020 októberi
átvételekor ez a két adósság már több mint fél év óta halmozódott.
A támogatás fennmaradó összegének további felhasználása a 2021-es év bevétel
kiadás deficit fedezésére, valamint a munkaerőállomány fluktuációját megállító,
szolgáltatás minőségét növelő bérrendezésre, új munkaerő opcionális felvételére és
tartalékképzésre szolgált.

Kollégáinkkal a 2021-es évben:
- 80db közgyűlést tartottunk meg,
- 83db csőtöréselhárítást bonyolítottunk le,
- 9009 db emailt küldtünk ki,
-1856 db postai levelet küldtünk ki,
- az összes háznál biztosítottuk a folyamatos ügykezelést, könyvelést, elhárításokat,
problémakezeléseket, lebonyolítottuk az épületfelújítási pályázatokat, mindezt az
optimális terhelésnél 50%-kal több munkateher mellett.
Ebből is adódott, hogy 2021 nyarán egy munkavállaló felmondott, egy fő nyugdíjba
vonult, mindezt azonos hónapban, mely komoly kihívást jelentett a cég működésének
biztosítása szempontjából. Intenzív munkaerő keresésnek köszönhetően az átadás
átvétel a két kolléga pozíciójában sikeresen lezajlott, az utódok helyt álltak, még úgy is,
hogy a kezdődő, igen zsúfolt közgyűlési- és pályázati időszak elején vették fel a munkát.

Ebből későbbiekben keletkeztek némi csúszások, ez elkerülhetetlen volt, de a 2022-es
évre sikerül kivezetni minden, régről fakadó, megoldatlan problémát, legyen az
társasházanként belső, vagy külső tényezőből fakadó.

Főbb költségek bemutatása
A cég legnagyobb éves költségei:
- Munkabérek*

33 822 600 forint

- Felügyelőbizottsági díj

4 352 040 forint

- Irodabérleti díj

3 212 599 forint

- Vállalati adó

2 695 776 forint

- Mobiltelefon/internet

960 000 forint

A bevezetett költségcsökkentő intézkedések már 2021 januárjára nagyságrendileg évi
1,5 millió forint megtakarítást hoztak (mobil flotta szerződés módosítás, munkaerő
létszámcsökkentés), a házkezelő szoftver költségét minimalizáltuk, csak ezzel éves
szinten 3-400 ezer forint megtakarítást értünk el.
A cég a nyomtatógépét bérli (ez átvett adottság volt, amikor a cég élére kerültem),
mivel megvásárlására jelenleg nincs forrása, és 4-5 éves megtérülési idejű lenne.
Tekintettel az évi 60-70 ezer nyomtatott, és kb. 10 ezer szkennelt oldalszámra, a gép
bérlése

indokolt,

költséghatékony,

főként,

hogy

a

nyomtatási

költség

továbbszámlázásra kerül megbízóink felé 15 Ft + ÁFA/oldal nagyságrendben.

* A munkabérek soron szereplő összeg teljes bérköltségként értendő, ahol a bruttó
bértömeg = a teljes bérköltséggel, ugyanis a KIVA adózási forma velejárójaként az
alkalmazottak után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.
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Eredmény alakulása
A tulajdonosi hozzájárulás a Házgondnoksági Kft 2021-es működését stabilizálta,
lehetővé tette a tartozások kiegyenlítését, az előre számlázás kivezetését és
kompenzálta a működési hiányt.
A tulajdonosi pótbefizetés, és a tartozások rendezése következtében a cég a 2021-es
pénzügyi évet 14 millió 533 ezer forint eredménnyel zárta.

Beruházások, eszközbeszerzések
A cég működésének modernizálásához főként műszaki beruházásokra volt és lesz
szükség. 2021-ben megtörtént az iroda és irattár villamoshálózati felújítása a
szükséges,

minimális mértékben.

Egyéb eszközbeszerzés csak legszükségesebb

mértékben volt (1 db mobiltelefon), leginkább javításokkal igyekeztem cégünk
szükségesen minimális eszközparkját fenntartani.

Személyzeti politika
Jelenleg a cég munkaerő-állománya 5 fő és 1 fő ügyvezető, ami már egy kolléga
ideiglenes kiesésénél (szabadság, betegség) is nehezen kezelhető többlet terhet jelent
a kollégáknak. A cég munkavállalóinak bérezése 2021-től piaci bérezés viszonylatában
középszintre lettek felhozva.

Hosszútávú tervek
A cég társadalmi küldetése abban érvényesül, hogy a minket megbízó tulajdonosok az
önkormányzat és a köztük lévő élő kapcsolatként tekintenek és számítanak ránk.
Hogy a szolgáltatás színvonalát tartani, még inkább emelni tudjuk, olyan kollektívára
van szükség, ami kiváló minőségben, felelősséggel dolgozik a megbízóink, azaz főként
a kerület polgárai számára. Kiváló munkaerőt nagyrészt versenyképes jövedelemmel,
kisebb részt jó munkahelyi körülményekkel lehet megtartani.
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Ezen, és a többi, versenyhátrányt okozó járulékos költség (felügyelőbizottság,
könyvvizsgáló) lehetséges, hogy a legoptimálisabb esetben is nullszaldó alá fogja vinni
a céget, viszont a másik oldalon nyert haszon, a kerületi lakosok megelégedése, az
épületek állagának javulása, az önkormányzat és a társasházak közti kommunikációs
csatorna szerepe fontosabb lehet a forintosított eredménynél.
A 2021-es évben a cég működése egyensúlyi irányba fordult. A pénzügyi egyensúly
mellett korábban hangsúlyozott megítélésről elmondható, hogy megítélésünk nagy
mértékben javult az előző időszakhoz képest. Több társasházban sikerült megoldani a
régóta megoldatlan vitás-peres helyzeteket: Aladár u. 14, Csalogány u. 40., Donáti u. 3.
társasházak. A nagyobb konfliktusokat, problémásabb gazdasági- és jogi helyzeteket
mindig személyes közbelépésemmel (mediálás, közvetítés, adott esetben szükséges
mértékű presszionálás) oldják meg kollégáim, ebben számítanak rám, és számos
helyzetben

bebizonyosodott

már

a

metódus

hatékonysága

partnereink

megelégedésére.
A cég vesztesége csökkent, ez azonban a járványhelyzet miatt csak mérsékelten
valósult meg, az intézkedések a 2022-es év végére teljes mértékben éreztetni fogják
hatásukat, és a cég elindul a nullszaldós működés felé vezető rövid úton, melyet
felgyorsíthat, és gyors nyereségbe fordíthat a lakástörvény következtében újonnan
megalakuló, várbéli társasházak nagyszámú állományba vétele.
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I.

Melléklet

Házgondnokság Kft közös képviseleti díjak 2021:

10 albetétig:

33.000 Ft + áfa

10-20 albetétig:

2.700 Ft + áfa albetétenként

20-30 albetétig:

2.500Ft + áfa albetétenként

30-50 albetétig:

2.400 + áfa albetétenként

50 albetét felett:

2.200 + áfa albetétenként

Ezen díjszabástól való eltérés lehetséges, a pontos díjat a társasház adottságaitól
függően állapítjuk meg, ezek alapján adunk árajánlatot.
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AZ I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI KFT.
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2022. június 5.
Békési Zoltán
ügyvezető
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Vezetői összefoglaló

A Házgondnokság Kft a 2021-es évet -14.533 millió forint eredménnyel zárta.
A veszteség finanszírozása az év közbeni 17 millió forintos tulajdonosi pótbefizetés
terhére történt.
A magas negatív eredmény alapvetően két tényező együttes fennállásának
következtében jött létre.

Bevételek alakulását meghatározó rendkívüli tételek:

-

a korábbi ügyvezetés hibás előreszámlázási gyakorlatának kivezetése a 2021-es

bevételt ~ br. 4.365.000 forinttal csökkentette 2021 októberében:

Havi bruttó érbevétal (ŰZI)
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a pandémiai miatti jogszabályi előírások okán 2021. június 1-ig nem lehetett

közgyűléseket tartani, így a 2021-es éves díjrendezések csak 2021 őszén valósulhattak
meg, ami nagyságrendileg 4-5 millió forint bevételkiesést jelentett a cégnek.
A Házgondnokság Kft. a 2021-es évet -14.533 millió forint eredménnyel zárta.
A veszteség finanszírozása az év közbeni 17 millió forintos tulajdonosi pótbefizetés.

Szumma nem realizált bevétel: ~ br. 9.3 millió Ft.
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Kiadások alakulását alakító rendkívüli tételek:

-

az előző vezetés által felhalmozott tartozások 2021-es évi rendezése:

a)

2 150 910 forint felügyelőbizottsági díjazás kifizetés tartozás

b)

6 525 095 forint iroda bérletidíj tartozás

Szumma tartozásrendezés: 8 676 005 forint.

A nem realizált bevételek és az előző vezetés által felhalmozott tartozások rendezése
együttesen

~ br.

18

millió

Ft.

hiány

létrejöttét okozták,

amely a

2021-es

költségcsökkentő intézkedések kapcsán a 2022-es évben ~ br. 4 millió forintra
mérséklődik.

A Házgondnoksági Kft önkormányzati tulajdonú vállalatként társasházak közös
képviseletét látja el egy erősen versenyző piacon. A 2021-es veszteség elmaradt
bevételek és a korábbi vezetés által felhalmozott tartozások kiegyenlítése okán
keletkezett. A cégvezetés elkötelezett a Kft működési eredményességének javítása
érdekében. A tulajdonos önkormányzatnak ugyanakkor az eredményes mellett más
célok teljesülését, például az ügyfelek, a kerületi lakók elégedettségét, biztonságát és
anyagi terheinek alakulását is lehetősége van figyelembe venni és ezek alapján
meghatározni a cég jövedelmezőségével kapcsolatos elvárásait.
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A cég bemutatása

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek Budapest
I. kerülete, a Budavári Önkormányzat százszázalékos tulajdonosa.
A társaság alapvetően fő tevékenységi köre ingatlankezelés, társasházi közös
képviselet, melyet túlnyomú részt az I. kerületben végez.

Tevékenységi körök részletesen:

Üzemeltetés
A kezelt ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges közös berendezések
állandó üzemképes állapotban tartása, a közös használatú helyiségek tisztántartása,
megvilágítása,

a

közműellátásról

való

összegyűjtése és elszállítása. Magába
beszedésével,
kapcsolatos

nyilvántartásával

gondoskodás,

a

háztartási

hulladék

foglalja továbbá a közös költség közlésével,

kapcsolatos feladatokat, valamint a fentiekkel

munkaügyi, szervezési, elszámolási, számviteli és ellenőrzési teendők

ellátását.

A szükséges karbantartások elvégzésének megszervezése
Az életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, a rendeltetésszerű használatot
lényegesen

akadályozó,

valamint az azonnali

hiányosságok haladéktalan, eseti

beavatkozást igénylő

megszüntetése.

Az

időszerű

hibák és

karbantartás a

rendeltetésszerű használatot lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem
igénylő hibák és hiányosságok megszüntetése.

Felújítási munkálatok megszervezése, megrendelése
Az időszakonként szükségessé váló, az épület egy vagy több fő szerkezetére kiterjedő
általános javító munka. E tevékenység célja az ingatlan eredeti állapotának megközelítő vagy teljes mértékű- helyreállítása. Társasházi pályázatok figyelése,
azokon való részvétel teljes körű lebonyolítása.

Gazdálkodási feladatok
Az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munkaügyi, jogi és adminisztratív
feladatok ellátása.

Ügyfélszolgálat
A tulajdonosokkal való kapcsolattartás.
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A Házgondnoksági Kft. által kezelt házak, albetétek (2021.12.31):
Kezelt házak száma:

81 db

Kezelt albetétek száma:

1466 db

Kezelt négyzetméter összesen:

98 456 nm

Cégünk irodája-irattára a Pálya u. 7. társasház épületében található.
A cég munkaerő-állománya öt fő főállású munkatárs, valamint az ügyvezető.

Piaci környezet
A cég versenyző piaci környezetben működik. Önkormányzati tulajdonú cég lévén
ugyanakkor olyan működési költségeket rónak rá, amelyek versenytársaihoz képest
növelik kiadásait: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló alkalmazása. A többletköltségek
miatt a cég versenyhátrányban indul a piac többi szereplőjéhez képest. Emellett a
magas albetétszám, így a magas árbevétel okán adódó adózási forma (KIVA) is
versenyhátrányt jelent a piacon.

A kisebb társasházak kezelését kisebb cégméret mellett a KATA adózási formában
működő egyéni vállalkozók, vállalkozások végzik jellemzően, akik ráadásul alanyi
adómentesek (nem áfakörös társaságok, vállalkozó). A nagy cégméret miatti adózási
adottságok

(KIVA,

áfakör)

tehát

nem

javítják,

hanem

rontják

a

vállalat

versenyképességét. Az adózási adottságok okozta versenyhátrányt ugyanakkor nem
lehet alacsonyabb bérekkel kompenzálni, mivel a közös képviselői szakmában a
munkaerő kvalitását nagyrészt emelt, erősen versenyképes jövedelemmel lehet
biztosítani. A társaság, tevékenységéből adódóan, magas bérköltség hányaddal
működik.

Összegzésképp tehát, a cégméret és az önkormányzati tulajdon miatt jelentős
többletköltségek

jelentkeznek

a

cég

működése

eredményességet nem lehet elvárni a vállalattól.
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során,

így

magas

szintű

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a Házgondnoksági Kft, bár főtevékenysége szerint
társasházak közös képviseletét, kezelését látja el egy erősen versenyző piacon, ám
önkormányzati tulajdonú vállalatként a tulajdonosnak az eredményesség mellett más
célok elérését is figyelembe kell venni tevékenysége értékelésekor.

A Házgondnoksági Kft által kezelt, ~1500 albetét azt jelenti, hogy praktikusan több,
mint 1350 első kerületi lakás kezelését, közös képviseletét végzi el a cég.
A

vállalat

nem

vezet

(nem

is

vezethet)

kimutatásokat

a

lakásonkénti

háztartásnagyságról, de ez nagyságrendileg 2300-3300 első kerületi lakost jelent.
A Házgondnokság Kft tehát 2300 - 3300 első kerületi lakos, a kerület népességének
8,8 - 12,7%-a1 számára biztosít olyan szolgáltatást, amely erősen meghatározza a
szolgáltatást igénybe vevők életminőségét.

A kerület lakóinak mintegy tizede kap az önkormányzat cégétől jó minőségő, stabil,
kiszámítható és pénzügyi értelemben is megbízható - hiszen az önkormányzati
tulajdon garancia a tartós és stabil jelenétre - szolgáltatást. A Kft tevékenysége
visszahat a tulajdonos, ez esetben az önkormányzat megítélésére, a róla alkotott képre.
Megbízható, felelős feladatellátással a tulajdonos megítélése pozitív, míg rossz
működés esetén negatív irányba változik.

Fontos kiemelni, hogy a cég stabilitása, piaci jelenléte azt az üzenetet hordozza az első
kerületi polgárok számára, hogy az önkormányzat mint tulajdonos felelősséget vállal a
kerületi lakók életminősége iránt, nem csupán az önkormányzati tulajdonban lévő
bérlakások, de a magántulajdonban lévő lakások esetében.

A Házgondnokság Kft mindent elkövet azért, hogy önkormányzati cégként a kerületi
lakók számára minőségi szolgáltatást nyújtson! A minőségi szolgáltatás azonban csak
akkor növeli a lakástulajdonosok jólétét, ha a megbízható, stabil, jó minőségű
házkezelési szolgáltatást a hasonló minőségű szolgáltatások piaci áránál kedvezőbb
áron kapják meg az ügyfelek. A Házgondnokság Kft által alkalmazott árak (lásd I.
melléklet) a piacon a közepes árkategóriába tartoznak, a nyújtott szolgáltatás
minőségéhez képest közepesen alacsonynak mondhatóak.

1 Kerületi népesség adatról lásd https://www.Denzcentrum.hu/karrier/202203l4
keruletenkent-2022-hanv-fobol-all-budapest-lakossaga-1122906.2022. június 6.
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A

Kft

ügyvezetése

elkötelezett

a

fedezeti

pontos

működés

elérésére.

Az ugyanakkor a tulajdonos, azaz az önkormányzat döntése, hogy a vállalat
jövedelmezőségével kapcsolatban milyen célt tűz ki a cégvezetés elé. Az árak emelése
a Kft jövedelmezőségét javíthatja a következő évek során és nyereségessé teheti, ám
ez az ügyfelek, a kerületi lakosok anyagi terheit növeli.

Bevételek rövid bemutatása
A Házgondnoksági Kft bevételeit a kezelt házak Kft felé fizetett kezelési díjai teszik ki.
2021-ben ~40156 000 forint bevételt realizáltunk. A képviseleti díjak mértéke az egyes
társasházakkal kötött szerződésekben eltérő, házanként változó volt, de 2021-ben
elkezdődött

a

díjak

egységesítése,

melynek

társasházankénti,

közgyűlési

határozatokkal megerősített érvényesítését az elnyúló pandémia erősen hátráltatta.
A nyári - őszi társasházi közgyűlési időszakban társaságunk ezzel együtt lépéseket tett
a piaci átlagnál alacsonyabb közös képviseleti díjak emelésére, közgyűlési napirendi
javaslatként. A

növekedés átlagosan

5-10% társasházanként,

kevés kivételtől

eltekintve.
A képviseleti díjaink 2021-es évben összesen havi bruttó 95 387 Ft mértékben
emelkedtek a 2021.06. • 2021.10. hó közti időszakban, társasházanként eltérő,
közgyűlési határozatoktól függő időpontoktól.
A képviseleti díjak szükséges emelésének pénzügyi, bevételt növelő hatása a 2022-es
pénzügyi évben jelentkezik teljes mértékben. Számos háznál az előző vezetés, kollégák
által előidézett rossz megítélés, vagy konkrét károkozás hátráltatta a díjemelés
lehetőségét.

Törvénytelenségek, szabálytalanságok, károkozások, lépések ezek
felszámolására
A cégnek, és személyemnek mint ügyvezetőnek számos hibás ügykezelésből fakadó
károkozással,

etikátlan,

törvénytelen

döntések

következményeivel,

konkrét

bűncselekményekkel kell szembesülnie jelen pillanatig az előző vezetés, kollégák
jóvoltából. Ezen ügyekből fakadóan a céget a 2021-es évben 6 társasháznál:
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Attila u. 1-3., Donáti u. 63., Kis Rókus u. 3., Krisztina krt. 69., Kuny D. u. 17., Úri u. 60.
leváltották képviseleti megbízatásából. Ezen leváltások ráadásul a vészhelyzet miatti
csúsztatott, 2021 őszi közgyűléseken váltak csak realizálhatóvá azon házak számára,
melyek elégedetlenek voltak a cég szolgáltatásával, tehát jóval korábbról fakadó
problémák okozták a fluktuációt.
A legnagyobb kárt a cégnek J.-K. Judit (2012-ig regnáló ügyvezető) okozta, jelenleg
ellene magánvádas eljárás folyik sikkasztás-hűtlen kezelés vádjával (okozott kár kb.
15 millió Ft), melynek második jogi szakaszában vagyunk. A Házgondnoksági Kft jogi
képviseletét dr. Jancsár György látja el.

Megnyert per esetén J.-K. Judit a

Házgondnokság Kft-nek okozott kárt köteles megtéríteni.
T. Adrienn volt házkezeiő kollegina ellen szintén bűncselekmény miatt (csalás,
sikkasztás, stb.) 2021 júniusában végzés született, 1 év szabadságvesztés 2 évre
felfüggesztve, pénzbüntetéssel.
Sz. Dezső (2020-ig ügyvezető), egy szabálytalan kifizetése a Kuny Domonkos 17
társasháznak okozott kárt (kb. 11 millió forint). A kivitelező vállalkozó csődbe ment.
Cégünk végrehajtási eljárást kért a

kivitelező ellen, azonban,

ha a tartozás

behajthatatlannak bizonyul, akkor a Házgondnokság Kft lesz köteles helytállni a
tartozással szemben. Bár rendelkezünk felelősségbiztosítással (5 millió Ft/év/kár), de a
Házgondnoksági Kft-t a közeljövőben terhelő kárkifizetést teljes egészében rá fogjuk
terhelni a kár okozójára bírósági eljárás keretében.
A Házgondnokság Kft.-t kártérítési igénnyel jelenleg még nem keresték meg.
Kinevezésem: 2020.10.01 óta tartó tevékenységünkkel kapcsolatban cégünkkel,
kollégáinkkal szemben nem indult eljárás. A 2021-es évben elsőrangú feladatomnak
tartottam mint cégvezető az elődeim által okozott károk enyhítését, a bizalom
visszaszerzését, a cég működésének „kifehérítését", a korrupció szigorú tilalmának
betartatását belső-külső szinten.
Tisztségem ideje alatt váltunk meg biztosítási alkusztól és vállalkozótól korrumpálás!
kísérlet miatt.
Személyesen kaptam megkeresést külsős cégtől félreérthetetlen korrupciós ajánlattal,
melyről azonnal jelentést tettem a polgármester felé.

Szigorodott a cég pénzkezelési gyakorlata, a korábban a cégvezető által magára
hagyott könyvelő kinevezésem óta csak esetenkénti hozzájárulásommal rögzíthet
társasházi tranzakciót, fogadhat be számlát. A 2022-es évtől pedig tranzakciót is csak
személyem indíthat a bankból.
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Tulajdonosi hozzájárulás, adósságrendezés
A 2021-es pénzügyi évben társaságunk 17 millió forintos tulajdonosi támogatást kért.
A tulajdonosi támogatás igénylésére az előre számlázás kivezetése és a felhalmozódott
tartozások törlesztése miatt került sor.
Jelentős

tétel

az

előre

számlázás

hibás

gyakorlatának

kivezetése:

az előző vezetés döntése értelmében a cég a tárgyhavi teljesítést előre számlázta ki hó
közepén a házaknak, így téve szert egy havi, előrehozott, „plusz" bevételre. Az előre
számlázás bevezetése nem önmagában okozott adósságállományt, hiszen technikailag
mindegy, hogy hó közepén vagy végén

kerül-e a szolgáltatás kiszámlázásra,

mindenképpen 12 havi bevétel keletkezik a társaságnál. A tartozás, amelyet a
kivezetéssel rendezni kellett, abból fakadt, hogy az előre számlázás bevezetésekor az
adott évben a társaságnak 13 havi bevétele keletkezett kezelt házanként, azaz egy havi
tartozást halmozott fel és görgetett maga előtt, amely tartozás a kezelt társasházak
felé állt fenn. Ennek a tartozásnak a rendezése elengedhetetlenné vált.
Az adósságállomány két tétele a felügyelőbizottság ténylegesen elmaradt bérezése
(nettó 2 150 910 Ft - a járulékok befizetésre kerültek folyamatosan), és a szintén
halmozódó hátralékú irodabérleti díj (bruttó 6 525 095 Ft). A cég 2020 októberi
átvételekor ez a két adósság már több mint fél év óta halmozódott.
A támogatás fennmaradó összegének további felhasználása a 2021-es év bevétel
kiadás deficit fedezésére, valamint a munkaerőállomány fluktuációját megállító,
szolgáltatás minőségét növelő bérrendezésre, új munkaerő opcionális felvételére és
tartalékképzésre szolgált.

Kollégáinkkal a 2021-es évben:
- 80db közgyűlést tartottunk meg,
- 83db csőtöréselhárítást bonyolítottunk le,
- 9009 db emailt küldtünk ki,
-1856 db postai levelet küldtünk ki,
- az összes háznál biztosítottuk a folyamatos ügykezelést, könyvelést, elhárításokat,
problémakezeléseket, lebonyolítottuk az épületfelújításí pályázatokat, mindezt az
optimális terhelésnél 50%-kal több munkateher mellett.
Ebből is adódott, hogy 2021 nyarán egy munkavállaló felmondott, egy fő nyugdíjba
vonult, mindezt azonos hónapban, mely komoly kihívást jelentett a cég működésének
biztosítása szempontjából. Intenzív munkaerő keresésnek köszönhetően az átadás
átvétel a két kolléga pozíciójában sikeresen lezajlott, az utódok helyt álltak, még úgy is,
hogy a kezdődő, igen zsúfolt közgyűlési- és pályázati időszak elején vették fel a munkát.

9. oldal

Ebből későbbiekben keletkeztek némi csúszások, ez elkerülhetetlen volt, de a 2022-es
évre sikerül kivezetni minden, régről fakadó, megoldatlan problémát, legyen az
társasházanként belső, vagy külső tényezőből fakadó.

Főbb költségek bemutatása
A cég legnagyobb éves költségei:
- Munkabérek*

33 822 600 forint

- Felügyelőbizottsági díj

4 352 040 forint

- Irodabérleti díj

3 212 599 forint

- Vállalati adó

2 695 776 forint

- Mobiltelefon/internet

960 000 forint

A bevezetett költségcsökkentő intézkedések már 2021 januárjára nagyságrendileg évi
1,5 millió forint megtakarítást hoztak (mobil flotta szerződés módosítás, munkaerő
létszámcsökkentés), a házkezelő szoftver költségét minimalizáltuk, csak ezzel éves
szinten 3-400 ezer forint megtakarítást értünk el.
A cég a nyomtatógépét bérli (ez átvett adottság volt, amikor a cég élére kerültem),
mivel megvásárlására jelenleg nincs forrása, és 4-5 éves megtérülési idejű lenne.
Tekintettel az évi 60-70 ezer nyomtatott, és kb. 10 ezer szkennelt oldalszámra, a gép
bérlése

indokolt,

költséghatékony,

főként,

hogy

a

nyomtatási

költség

továbbszámlázásra kerül megbízóink felé 15 Ft + ÁFA/oldal nagyságrendben.

* A munkabérek soron szereplő összeg teljes bérköltségként értendő, ahol a bruttó
bértömeg = a teljes bérköltséggel, ugyanis a KIVA adózási forma velejárójaként az
alkalmazottak után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.
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Eredmény alakulása
A tulajdonosi hozzájárulás a Házgondnoksági Kft 2021-es működését stabilizálta,
lehetővé tette a tartozások kiegyenlítését, az előre számlázás kivezetését és
kompenzálta a működési hiányt.
A tulajdonosi pótbefizetés, és a tartozások rendezése következtében a cég a 2021-es
pénzügyi évet 14 millió 533 ezer forint eredménnyel zárta.

Beruházások, eszközbeszerzések
A cég működésének modernizálásához főként műszaki beruházásokra volt és lesz
szükség. 2021-ben megtörtént az iroda és irattár villamoshálózati felújítása a
szükséges,

minimális mértékben.

Egyéb eszközbeszerzés csak legszükségesebb

mértékben volt (1 db mobiltelefon), leginkább javításokkal igyekeztem cégünk
szükségesen minimális eszközparkját fenntartani.

Személyzeti politika
Jelenleg a cég munkaerő-állománya 5 fő és 1 fő ügyvezető, ami már egy kolléga
ideiglenes kiesésénél {szabadság, betegség) is nehezen kezelhető többlet terhet jelent
a kollégáknak. A cég munkavállalóinak bérezése 2021-től piaci bérezés viszonylatában
középszintre lettek felhozva.

Hosszútávú tervek
A cég társadalmi küldetése abban érvényesül, hogy a minket megbízó tulajdonosok az
önkormányzat és a köztük lévő élő kapcsolatként tekintenek és számítanak ránk.
Hogy a szolgáltatás színvonalát tartani, még inkább emelni tudjuk, olyan kollektívára
van szükség, ami kiváló minőségben, felelősséggel dolgozik a megbízóink, azaz főként
a kerület polgárai számára. Kiváló munkaerőt nagyrészt versenyképes jövedelemmel,
kisebb részt jó munkahelyi körülményekkel lehet megtartani.

11. oldal

Ezen, és a többi, versenyhátrányt okozó járulékos költség (felügyelőbizottság,
könyvvizsgáló) lehetséges, hogy a legoptimálisabb esetben is nullszaldó alá fogja vinni
a céget, viszont a másik oldalon nyert haszon, a kerületi lakosok megelégedése, az
épületek állagának javulása, az önkormányzat és a társasházak közti kommunikációs
csatorna szerepe fontosabb lehet a forintosított eredménynél.
A 2021-es évben a cég működése egyensúlyi irányba fordult. A pénzügyi egyensúly
mellett korábban hangsúlyozott megítélésről elmondható, hogy megítélésünk nagy
mértékben javult az előző időszakhoz képest. Több társasházban sikerült megoldani a
régóta megoldatlan vitás-peres helyzeteket: Aladár u. 14, Csalogány u. 40., Donáti u. 3.
társasházak. A nagyobb konfliktusokat, problémásabb gazdasági- és jogi helyzeteket
mindig személyes közbelépésemmel (mediálás, közvetítés, adott, esetben szükséges
mértékű presszionálás) oldják meg kollégáim, ebben számítanak rám, és számos
helyzetben

bebizonyosodott

már

a

metódus

hatékonysága

partnereink

megelégedésére.
A cég vesztesége csökkent, ez azonban a járványhelyzet miatt csak mérsékelten
valósult meg, az intézkedések a 2022-es év végére teljes mértékben éreztetni fogják
hatásukat, és a cég elindul a nullszaldós működés felé vezető rövid úton, melyet
felgyorsíthat, és gyors nyereségbe fordíthat a lakástörvény következtében újonnan
megalakuló, várbéli társasházak nagyszámú állományba vétele.

Békési Zoltán

Ss<33JGS$?3
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I.

Melléklet

Házgondnokság Kft közös képviseleti díjak 2021:

lOalbetétig:

33.000 Ft + áfa

10-20 albetétig:

2.700 Ft + áfa albetétenként

20-30 albetétig:

2.500Ft + áfa albetétenként

30-50 albetétig:

2.400 + áfa albetétenként

50 albetét felett

2.200 + áfa albetétenként

Ezen díjszabástól való eltérés lehetséges, a pontos díjat a társasház adottságaitól
függően állapítjuk meg, ezek alapján adunk árajánlatot.

13. oldal

10858433-6832-113-01
Statisztikai számjel
01-09-265573
Cégjegyzék száma

I. kerület Házgondnoksági Kft

1012 Budapest, Pálya utca 7.
351-1473
2021. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. május 12.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10*58433-6832-113-01
Statisztikai számjel

01-09-265573

"A" ERKDMÉNY KIMUTATÁS
(asszkohsát! eljárással)________________________

adatok E Ft-ban
Előző

Sor
A tétel megnevezése

szám

Előzd év

éviek)
módosí

Tárgyév

tási!
a

b

i

1

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

2

Exponirtékesltés nettó árbevétele

3

L

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

4

3

Sajai termelésű készletek állományt áhozósa ±

5

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

6

IL

Aktivált saját teljcaltmémek értéke (+03+04)

7

III.

Egyéb bevételek

8

c

e

d

45301

40156

45301

0

0

0

425

40156

0
540

ebbfil: visszairt értékvesztés

9

5

Anyagköltség

1296

653

10

6

Ipénvbe vett szolgáltatások értéke

7388

9018

H

7

Egvéb szolgáltatások éltéke

682

737

12

8

Eladott áruk beszerzési értéke

13

9

Eladott (kőzvetltettj szolgáltatások értéke

14

IV.

15

10

308

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+091

11547
35394

40071

1601

301

11

Szeméi ví jellegű egyéb kifizetések

17

12

Bétjárulékok

18

V.

Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)

19

VI

Értékes!)lekenési leírás

20

m

0

81
37076

Egyéb ráfordítások

22

A.

ebből: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMf NYí (I±n+IIMV-V-V)-VII)

23

13

Kapott (járó j osztalék és részesedés

14

Részesedések értékesítésének irfolyainnyeresége

15

Befektetett pénzügyi esközók kamatai, árfolyamnyeresége

10716

25
0

40397

456

253

1633

1205

-4986

öl

-11875

ebből: kapí sóit vállalkozástól kapott

24
25
26

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

27
28

ebből: kapcsol! vállalkozástól kapott

29

16

Egyéb kapán t járó) kamatok és kamatjellegú bevételek

1

ebből: kapcsolt vállalkozásbál kapott

30
17

31
32

C

2181

Bérköltség

16

21

0

Pénzfi-N I műveletek eg^éb bevételei

VIU. PéazOgvi műveletek bevételei (13+14+15+16+17:

33

18

34
35

ö

0

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

36
37

20

Részesedések. értékpapIrtA, bankbetétek értékvesztése

38

21

Pénzügy i műveletek egyéb ráfordításai

39

IX.

Pénzagyi műveletek ráfordJfáaii (18+19+20+211

1

40

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VHl-IX)

41

C

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (M+B)

46

X.

Adófizetési kötetezen tég

47

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-XH)

Keltezés:

1

Befektetett penzógyi eszközök árfotvamvesziesége

0

0

1

0

-1

-4985

0

-11876

3095

2657

-8080

-14533

Budapest, 2022. május 12.
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Az I. kerületi HÁZGONDOKSÁGI Kft.

2021. évi éves beszámolójához

Általános kiegészítések
A Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat Képviselő Testület (jogutódja a Budatest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő Testületé), a 421/1993 (V. 13) Kt. számú határozatával, 1993. július
01-jével alapította meg az I. kerületi HÁZGONDNOKSÁGI Korlátolt Felelősségű Társaságot, többek
között a tulajdonában levő ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására.

A társaság ta^ia. 100 %-os tula'donosa:

Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat
A társaság törzstőkéje:

3.000.000 Ft (Hárommillió forint), mely apportból és pénzbeli betétből áll.

Felügyelő bizottság választott tisztségviselői (2020. lebruár 21-tőh

Elnök:

Pass Dániel

2021.10.21-ig

Budai Balázs 2021.10.22-töl
Tagok:

Lengyel Szilvia

2021.07.15-ig

Hegyesiné Orsós Éva

2021.07.16-tól

Tölgy széki Papp Attila
Szuromi Benedek

2021.12.16-ig

2021.12.16-tól

Könyvvizsgáló 2017. október 01-tőir

Auditron Kft. (MKVK: 004185) ügyvezető igazgatója:
Kántor Dezső bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 007245)

Az éves beszámolót mérlegképes könyvelő (Tirol Krisztina, reg.sz,: 134847) készítette el.
A közzétett adatokat könyvvizsgálattal Kántor Dezső bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 007245)
támasztotta alá.

Üzletvezetés (2020. október 01-tőh:

A cég ügyvezetését és a munkáltatói jogokat Békési Zoltán gyakorolja.
A vállalkozás bemutatása

A társasági szerződésben meghatározott tevékenységek közül elsősorban ingatlankezeléssel
foglalkozik a vállalkozás. 2007. július 02-től társasházakkal kötött megbízási szerződések szerint a
társasházak közös képviselői feladatait látja el.

Gondos mérlegelés után 2013. január 01-től a kisvállalati adózási formát választotta a Kft.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn,
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli olitika főbb vonásai:

A számviteli politika célja az éves beszámolóban bemutatni a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetét - a számviteli alapelvekre, az alapelveken alapuló értékelési eljárásokra és a vezetés által
kialakított számviteli politikára alapozva - a valóságos és megbízható összképet.

A számviteli politika módosítása akkor szükséges, ha a jogszabályi előírások megváltoznak, illetve ha
a társaság információs igényeinek változás szükségessé teszi.

A beszámolási forma meghatározása
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény ismérvei szerint került összeállításra, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A beszámolás formájában az éves
beszámoló készítése került megválasztásra.
A mérleg formája
Az éves beszámoló mérlege „A” változatban készül el.

Az eredménykimutatás formája
Az éves beszámoló eredménykimutatása összköltség eljárással,

,rA” változat szerint került

megválasztásra.

A beszámoló készítési időpontjának meghatározása
Az üzleti évet záró beszámoló fordulónapja: december 31 napja. A mérlegkészítés napja a tárgyévet
követő év május 15. napja.

Éves beszámoló közzététele, nyilvánossága
A közzétételi kötelezettségnek a cég úgy tesz eleget, hogy az éves beszámoló eredeti példányát a
cégbíróságnak, másolati példányát pedig az IM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálatának elektronikusan megküldi. A beszámoló és az ahhoz kapcsolódó
kiegészítő információk a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl, a székhelyen is megtekinthetők,
azokról az érintetek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.

A könyvvezetés módja, pénzneme formája
Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. könyveit magyar nyelven és magyar forintban, a kettős könyvvitel
elvei és szabályai szerint vezeti. A beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban
kerülnek feltüntetésre.

Jelentős összegű hiba
A számviteli törvény előírása szerint a jelentős összegű hiba értékhatára általános szabályként az üzleti
év mérlegfőösszegének 2 százaléka. Ha azonban a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor 1 millió forint a hibahatár. A mérlegben, külön-külön oszlopban szerepelnek az
előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok,
vagyis a mérleg háromoszlopos ebben az esetben.

A nem jelentős összegű hiba a tárgyévi gazdasági események között kerül elszámolásra.

Főbb értékelési módszerek
-

anyagok, árukészletek a legutolsó beszerzési áron (FIFO) kerül értékelésre,

-

az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírása lineáris módszer
alkalmazásával történik az üzleti év végén. Ez alól kivételt képeznek az egyedileg 100 ezer
forintot nem meghaladó eszközök, amelyeket a társaság a használatbavételkor azonnal
értékcsökkenésként számol el, elkülönítetten könyveli, és nyilvántartását analitikusan
vezeti,

-

a tárgyi eszközök leírása nulla maradványértékkel került elszámolásra, mivel a hasznos
élettartam a lejáratkor várható haszonanyag, hulladék értéke nem jelentős,

-

a lineáris kulcsok mértéke a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2. számú
melléklete szerint kerül meghatározásra.

Az értékvesztések és visszaírások elszámolása
A beszámolt évben a vállalkozás nem élt az értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés
visszaírásának lehetőségével.

Céltartalék képzése az adózás előtti eredmény terhére
A vállalkozás nem képzett céltartalékot. Céltartalékot csak a számviteli törvény 41. §-ában előírt
kötelezettségekre képez.

Vai. oni

énzü: i és rövedehni hel zet alakulása

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulás mutatói dinamikus egyensúlyi állapotra utalnak.
A költségszerkezet alakulása megmutatja, hogy a költségek jelentős hányadát a személyi jellegű
ráfordítás teszi ki, ami az árbevételt szerző tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges.
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói és a vagyoni helyzet mutatói dinamikus egyensúlyi állapotot
tükröznek.
A mutatók összképe a további működőképességet támasztja alá.

I. kerületi Házgondnoksági Kft.
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
2021. december 31.

adatok eFtban
ÁZ EREDMENY FŐBB
ÖSSZETEVŐI

ELŐZŐ
ÉV

TÁRGY
ÉV

Üzemi tevékenység eredménye

-4986

-11875

Pénzügyi műveletek eredménye

1

-1

Adózás előtti eredmény összesen

-4985

-11876

Adózott eredmény

-8080

-14533

MUTATÓ MEGNEVEZÉS

MUTATÓ SZÁMÍTÁS

Árbevétel arányos üzemi
eredmény

Üzemi tev. Eredménye
Értékesítés nettó
árbevétele

Tőkearányos adózott eredmény

Eszkűzhatékonyság

MÉRLEG
HIVATKOZÁS

Er. Kimutatás - A
sor

ELŐZŐ
ÉV

TÁRGY
ÉV

-11,01%

-29,57%

E.kimutatás I. sor

Adózott eredmén
Saját töke

E.kimutatás F sor
Mérleg D sor

-186.52%

-213,75%

Adózott eredmény

E.kimutatás D sor
Mérleg A+B+C sor

-57,78%

-109,76%

Teles eszközállománv

I. kerületi Házgondnoksági Kft.
A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA („A”)
2021. december 31.
Tárgyév

Előző év
Megnevezés

ezer Ft

%

ezer Ft

%

45 301

-

40156

-

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

-

0

-

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

-

0

-

45 301

-

40156

-

425

-

540

-

45 726

1

40 696

1

Anyagköltség

1 296

0

653

0

Igénybevett szolgáltatások költsége

7 388

0

9018

0

Egyéb szolgáltatások költsége

682

0

737

0

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 181

0

308

0

Anyagjellegű ráfordítások összesen

11 547

0

10 716

0

Bérköltség

35 394

1

40 071

1

1 601

0

301

0

81

0

25

0

37 076

1

40 397

1

456

0

253

0

1 633

0

1 205

0

Nettó árbevétel

Bruttó hozam (termelési érték)
Egyéb bevétel

Összes árbevétel és egyéb bevétel

Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

T

összes költség és ráfordítás

50 712

1

52 571

1

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

-4 986

0

-11 875

0

I. kerületi Házgondnoksági Kft
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2021.

december 31

MUTATÓ
MEGNEVEZÉS

MUTATÓ SZÁMÍTÁS

MÉRLEG HIVATKOZÁS

ELŐZŐ
ÉV

TÁRGY
ÉV

Likviditási mutató

Forgóeszközök
Rövid lejárató kötelezettségek

Mérleg B. sor
Mérleg F.lll. sor

1,41

1,60

Likviditási gyorsráta

Pénzeszk.+ért.pap.+követelések
Rövid lejáratú kötelezettségek

Mérleg B.IV+B.III.+B.II.
Mérleg F.lll. sor

1,41

1,60

Készpénzlikviditás

Pénzeszkőzök+ért.pap írok
Rövid lejárató kötelezettségek

B.IV+B.III.
Mérleg F.lll. sor

1,11

1,37

Nettó működő tőke

Forgóeszközök-Rövid lejáratú
kötelezettségek

Mérleg B. sor - F.lll. sor

3686

3477

Vevőkintlévőség
napokban

Záró vevőállomány
Átlagos napi Árbevétel

Mérleg B.II.1.
E.kimutatás L sor/365

15,78

3,76

I. kerületi Házgondnoksági Kft.
A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2021. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS

MUTATÓ SZÁMÍTÁS

MÉRLEG HIVATKOZÁS

ELŐZŐ
ÉV

TÁRGY
ÉV

Tőkeszerkezet mutató

Saiát tőke
Kötelezettségek

Mérleg D. sor
Mérleg F. sor

47,60%

116,86%

Saját töke - jegyzett tőke aránya

Sa'át tőke
Jegyzett tőke

Mérleg D. sor
Mérleg D.l. sor

144,40%

226,63%

Befektetett eszközök
fedezettsége

Sa'át töke
Befektetett eszközök

Mérleg D. sor
Mérleg A. sor

716,03%

1410,58%

Vagyon szerkezet

Befektetett eszközök
Forgó eszközök

Mérleg A. sor
Mérleg B. sor

4,73%

5,19%

Befektetett eszközök

Mérleg A. sor

Tel es eszközállomány

Mérleg A+B+C. sor

4,33%

3,64%

Befektetett eszközök aránya

I. kerületi Házgondnoksági Kft.
Cash Flow kimutatás

Sor
szám

A tétel megnevezése

a
1

1.

b
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

2

1

Adózás előtti eredmény ±

3

2

Elszámolt amortizáció +

4

3

Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

5

4

6

2020

2021

c

d

-3286

-19023

-4985

-11876

456

253

0

0

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±

0

0

5

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

0

0

7

5

Szállítói kötelezettség változása ±

2006

-2013

8

7

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±

606

-1269

9

g

Passzív időbeli elhatárolások változása ±

-100

72

10

9

Vevőkövetelés változása ±

1112

1545

11

10

818

-207

12

11

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása
±
Aktív időbeli elhatárolások változása ±

-104

-2871

13

12

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

3095

13

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

14
15

H. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

26571

0

0

-333

-130

16

14 Befektetett eszközök beszerzése -

333

130

17

15

Befektetett eszközök eladása +

0

0

18
19

16

Kapott osztalék, részesedés +

0

0

0

17000

0

0

0

0

0

0

m. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

20

17

21

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának
18 bevétele +
19
Hitel és kölcsön felvétele +

22

23

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása +

0

0

24

22

Véglegesen kapott pénzeszköz +

0

0

25

23

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

0

0

26

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése
24 25
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

0

0

0

0

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
26 27 Véglegesen átadott pénzeszköz -

0

0

0

0

0

17000

-3619

-2153

27
28
29
30
31

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú
28 kötelezettségek változása ±
IV, Pénzeszközök változása (±1±I1±I1L sorok) ±

Mérleghez kapcsolódó kié készítések

A befektetett eszközök immateriális javakban és tárgyi eszközökben jelennek meg.

Immateriális javak:
2021. évi nyitó bruttó érték

9.205 eFt

2021. évi beszerzés

49 eFt
összesen:

Elszámolt amortizáció

9.254 eFt
9.254 eFt

Záró nettó érték

0 eFt

Tár vi eszközök
2021. évi nyitó bruttó érték

9.808 eFt

2021. évi beszerzés

81 e Ft
összesen:

Elszámolt amortizáció
Záró nettó érték

9.889 eFt
9.407 eFt
482 eFt

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

130 e Ft

2021. évi terv szerinti értékcsökkenési leírás

253 e Ft

Részletezve:
Immateriális javak elszámolt értékcsökkenése:

49

e Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolt értékcsökkenése:

59

e Ft

0

eFt

145

e Ft

130

eFt

Műszaki berendezések felszerelések elszámolt értékcsökkenése:
Egyéb berendezések felszerelések elszámolt értékcsökkenése:
ebből:
Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés:

Követelések:

1.330 eFt

Vevők

414 eFt

Cafeteria kártya

392 eFt

Egyéb adott előleg

154 eFt

Munkavállalókkal szembeni köv.

300 eFt

Szállítók

Aktív időbeli elhatárolás:

70 eFt

3.464

eFt

Árbevétel

3.296 eFt

Biztosítás

138 eFt

Telefon
Tárhely szolgáltatás

2 eFt
28 eFt

A társasá céltartalékot nem kér zett.

Hosszú le'áratú kötelezettsé ek:

0 e Ft

Rövid le'áratú kötelezettsé ek:

5.818 eFt

KJVA elszámolási számla

325 eFt

NAV SZIA

755 eFt

NAV ÁFA elszámolása

618 eFt

Helyi iparűzési adó

213 eFt

Jövedelemelszámolás
Társadalombiztosítási járulék
Innovációs járulék

Passzív időbeli elhatárolások:
Telefon,intemet költségei
Bérleti díj
Számviteli szolgáltatás
Rezsi költség

3.461 eFt
420 eFt
25 eFt

624 eFt
236 eFt
10 eFt
300 eFt
78 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Egyéb szolgáltatások:
Hatósági díjak

737 eFt
54 eFt

Bank költség

329 e Ft

Biztosítási díjak

354 eFt

Egyéb bevételek:
Kerekítési különbözet
Különféle egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások:
Adók,illetékek
Kerekítési különbözet

540 e Ft
6e Ft
534 eFt

1.205 e Ft
717 eFt
1 eFt

Egyéb kamatok

103 eFt

Adóalap növelő egyéb ráfordítás

384 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei:

0 eFt

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

1 eFt

Árfolyamveszteség

1 eFt

10858433-6832-113-01
Statisztikai számjel

01-09-265573
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG EszkOzOk (aktívák)
adatok E Pt-ban
Előző
Sor
A tétel megnevezése

szám

Előző év

ív(ek)
módosi-

Tárgyév

tásai
*

b

1

L

2

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5

Vagroní értékű jojok

6

Szellemi termékek

7

Ozleti va^y cégérték

8

Immateriális javakra adott előlegek

9

0

482

0

0

0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagvoni értékű jogok

12

Műszaki berendezések, tépek, járművek

13

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14

Tenyészállatok

15

Beruházások, felújítások

16

Beruházásokra adott előlegek

605

0

380

482
321

0

0

225

161

Tárgyi eszközük értékhelyesbítése

17

Dl. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

19

Tartás részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23

Egy éb tartósan adott kölcsön

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25

0

0

0

12786

0

9295

0

0

0

2668

0

1330

Befektetett pénzügyi eszközük értékhelyesbítése

26

B. Forgóeszközök

27

I.

KÉSZLETEK

28

Anyagok

29

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31

Késztermékek

32

Áruk

33

Készletekre adott előlegek
H. KÖVETELÉSEK

34
35

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból i vevők)

36

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37

Követelések egy éb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

1959

38

Váltókövetelések

39

Egyéb követelések

709

40

m, ÉRTÉKPAPÍROK

0

41

414

916
0

0

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42

Egyéb részesedés

43

Saiát rászvéavek. saját üzletrészek

44

Forgatási célú hitelviszony-, megtestesítő értékpapírok
IV. PÉNZESZKÖZÖK

46

Pénztár, csekkek

47

Bankbetétek

48

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

11

45

e

d
605

0

H. TÁRGYI ESZKÖZOK

10

18

c

A. Befektetett eszkOzBk

10118

C. Aktív Időbeli eltutároláiok

öl

7965

126

125

9992

7840

593

0

3464

49

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

429

3296

$0

KóHséMfc. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

164

168

51

Halasztott ráfordítások

I 52 |

Eszfcgzflk 6««zetea

Keltezés:

Budapest, 2022. május 12.

139841

0|

a vaJljHízás veztóője (képviielöje)

'st°p^n0kss
8<i33./Ss5?3

<-4j

1324l|

10858433-6832-113-0]
Statisztikai számjel

01-09-265573
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
adatok E Ft-ban
Előző
Sor

A tétel megnevezése

szám

Előző év

éviek)
módosí

Tárgyév

tásai
a

b

c

d

D. Saját t8ke

4332

54

I.

3000

3000

SS

JEGYZETT TŐKE

0

6799

cbból: visszavásárolt tnlaidoni részesedés névéitéken

56

n.

57

lE TŐKETARTALÉK

13194

13194

58

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

-3782

5138

59

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

60

VL ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

62
63

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64

Céltartalék a övöbeni költ!

65

Egyéb céltartalék

68

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69

Hátrasorolt kötelezettségek egv éb részesedési viszom tan lévé vállalkozással szemben
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1.

számú melléklet

TEUESSÉGI ÉS HITELESSÉGI NYILATKOZAT
A BEKÉRT ADATOKRA VONATKOZÓAN
Alulírott [i^S.kÁhi....{/{;.í.?........ (név, beosztás) büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az EL-3480-001/2021 ikt. sz. adatbekérő levélben kért adatok
kapcsán az Állami Számvevőszék részére átadott, a jelen nyilatkozatban részletezett
dokumentumok, adatok megbízhatóak és a bekért adatokra, dokumentumokra
vonatkozóan teljes körű információt tartalmaznak.
Nyilatkozom, hogy az átadott dokumentumok, adatok, hitelességéért, valódiságáért,
hiánytalanságáért és hatályosságáért teljes felelősséget vállalok, a dokumentumok, az
adatok az eredetivel mindenben megegyeznek.
Az Állami Számvevőszék részére megküldött dokumentumokról és adatokról a
Mellékletben foglaltak szerint nyilatkozom.
Az átadott dokumentumok az ellenőrzés céljára felhasználhatók.
Tudomásul veszem, hogy az ÁSZ visszaküldi azokat a dokumentumokat, adatokat, melyeket nem
kért.
Dátum: 2022. „ Gro(

■

P.H.

felelős vezető aláírása
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Az

EL-3480-P01/2021

ikt.

_sz.

adatbekérd

levélben

kért

adatok

kapcsán

d,X.lé^KÍ^ÍL.M4^St!ÁkÁ/ki^...LcJ7..{...........szervezet részéről az Állami Számvevőszék részére megküldött

dokumentumok,adatok az alábbiak*:

Sorszám

Az Állami Számvevőszék részére megküldött
dokumentum

A kért dokumentum tartalom szerinti
megnevezése*

Odb

Dátum: 2022. „ fcM

»

felelős vezető aláírása
*A listában fel kell tüntetni minden, az e nyilatkozat aláírásáig - bármilyen formátumban - rendelkezésre bocsátott
dokumentumot.
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ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Tóth Marianna

2022.01.31. 14:08

ADATÉRTÉKELÉSI VEZETŐ

ÁLLAM! SZÁMVEVŐSZÉK

Ikt. szám: EL-B480-302/2022
Ügyintéző: Adatbefogadási és
adatfeldolgozási egység 4

Tisztelt Ügyvezető Úrhölgy/Úr!
Tájékoztatom, hogy az Ön által vezetett szervezet az EL-3480-001/2021. iktatószámú adatbekérő
levélben foglaltakkal kapcsolatban adatszolgáltatást nem teljesített.
Kérem, hogy az ellenőrzés lefolytathatósága érdekében szíveskedjék a jelen levelemhez mellékelt
Teljességi és hitelességi nyilatkozat első számú vezető aláírásával és hivatalos bélyegzőlenyomattal
ellátott változatát Hivatali Kapun/Cégkapun keresztül (Hivatali kapu: Hivatal rövid neve: ASZ, KRID:
103305376), vagy postai úton (1364 Budapest 4., Pf.: 54.), valamint elektronikus úton a
tobbsegi_gt_mon@asz.hu e-mail címre történő megküldéséről legkésőbb a levelem
kézhezvételétől számított egy munkanapon belül gondoskodni.
Meghatalmazotti aláírás esetén a meghatalmazást is kérjük megküldeni!
Felhívom figyelmét, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 28. §
(2) bekezdése

értelmében

a

közreműködésre

felhívott

szervezet

a

kért

adatokat,

dokumentumokat, tájékoztatást köteles megadni. A közreműködési kötelezettség megalapozott
indok nélküli elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az Állami Számvevőszék az ÁSZ tv.
28. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
Tájékoztatom, hogy az ÁSZ által biztosított Teljességi és hitelességi nyilatkozat szövege nem
módosítható.
Budapest, 2022, január 28.
Tóth Marianna
adatértékelési vezető
Melléklet:
1.

számú melléklet: Nemleges Teljességi és hitelességi nyilatkozat

1052BUDAPEST APÁCZAICSEREJÁNOS UTCA 10. 1364Budapest4.Pf54.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az L kerületi Házgondnoksági Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük az 1. kerületi Házgondnoksági Kft. („a Társaság”) 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát,
amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyből az eszközök és források
egyező végösszege 13 241E Ft, az adózott eredmény - 14 533 E Ft (veszteség) és az ugyanezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban:
„számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
- Magyarországon hatályos ~ törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való
felelőssége" szakasza tartalmazza

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásiói szóló
szabályzata*-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai
Standardok Testületé által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi
fUggetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és
megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2021. évi Üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A
független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem
vonatkozik az üzleti jelentésre.
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eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását
•

Megismeijük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

•

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

•

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben
fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek
e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetése ink a független
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

•

Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul
szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

•

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgalat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

2022. május 12.

Kántor Dezső
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási száma:
007245

Kántor Dezső
ügyvezető
Auditron Kft.
1214 Budapest, Vénusz u. 7.
Nyilvántartási száma:
004185
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Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági ülése
2022. június 20.15.30 óra
Online, saját elektronikus eszközön keresztül, a https://meet.qoocie.GQm/ncj-sissznn link használatával

Jelenlévők: Békési Zoltán ügyvezető, Budai Balázs FB elnök, Hegyesiné Orsós Éva FB tag.
Szuromi Benedek FB tag technikai okokból nem tud csatlakozni (előzetesen a
meghívót és annak a mellékletét a kiegészített beszámolót megkapta, azt
megismerte. Erről a nyilatkozatát és a szavazatát írásban, e-mailben megküldte.
Lásd a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét.).
Jegyzőkönyvvezető: Békési Zoltán, ügyvezető
Hitelesítő: Budai Balázs FB elnök

Budai Balázs FB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A résztvevők azonosítása webkamerán keresztül történt. Az ülés online megtartását a jelenlévők
egyhangúlag elfogadták.
Budai Balázs FB elnök
Felkéri Békési Zoltán, ügyvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére.
Az FB tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendeket.

A bizottság az alábbi napirendet egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta:
Napirendek;
1.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2021. évi kiegészített beszámolójának és a könyvvizsgálati
jelentésnek az elfogadása.
Előadó: Békési Zoltán ügyvezető (írásos előterjesztés, melyhez tájékoztatásul megküldte a
beszámoló szöveges kiegészítését és az aláírt könyvvizsgálati jelentést korábban)

1. napirendi pont
Tájékoztató az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2021 évi beszámoló és könyvvizsgálati
anyagáról.

Budai Balázs FB elnök felkéri a napirend előadóját. Békési Zoltán ügyvezetőt tájékoztatója
megtartására.

Békési Zoltán ügyvezető elmondja, hogy a megküldött szöveges kiegészítés adatváltozást nem
tartalmaz, csak szöveges összefoglalását a 2021-es év működésének.
3/2022. (06.20.) Fb. határozat
A Felügyelőbizottság a Társaság 2021. évi éves kiegészített beszámolóját megtárgyalta
és 3 igen szavazattal elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Békési Zoltán, ügyvezető

Budai Balázs FB elnök
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1. sz. melléklet

Re: FB ülés

Tárgy: Re: FB ülés

Feladó: Benedek Szuromi <szuromi.benedek@gmail.cprn>
Dátum: 2022.06.20.20:49
Címzett: Budái Balázs <budai.bálazsl@gmail.com>, Békési Zoltán <bekesi@hazga.hu>, orsoseva@t-

online.hu
Sziasztok!

Előzetesen a meghívót, és annak a mellékletét a kiegészített beszámolót megkaptam,
azt megismertem. Az elfogadását támogatom.
Üdv,
Benedek
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 23-i ülésére
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázat kiírására és közzétételére,
valamint a pályázati eljárásban véleményező bizottság létrehozására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika
jegyző

1.

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Jiné Naszályi Márta
polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (a továbbiakban: Sportközpont) vezetőjének magasabb
vezetői megbízása 2024. június 30. napján jár le. A Sportközpont vezetője azonban 2022. június 15.
napjával lemondott a magasabb vezetői megbízásáról, valamint ezzel egyidejűleg kérelmezte
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. évi törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése
értelmében a magasabb vezetői feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási
jogkör gyakorlója írja ki.
Az intézményvezető jogállása

A Kjt. 23. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató
működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek
minősül. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. § 2. pontja előírja, hogy a magasabb vezetői feladatokat ellátó intézményvezető esetében a
kinevezési, megbízási jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.

Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának szabályai, a pályáztató feladatai

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót
a pályázati határidő lejártát követő huszonegy, azaz 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati
képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati
határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén (ha e jogot testület gyakorolja) dönt a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat
elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
A sportintézmény-vezetők kinevezésére vonatkozó feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályozza.
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jegyzék) előírásai az irányadók.
A pályázati felhívást
a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján egyrészt a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán (ez a jelen esetben
https://kozigallas.gov.hu),
másrészt a fenntartó önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon, vagyis jelen
esetben az Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu) is közzé kell tenni.
A pályázati felhívásnak meg kell jelölnie a személyügyi központ honlapján való közzététel időpontját. A
pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
elsődleges közzétételétől számított harminc napnál nem lehet rövidebb tekintettel a Kjt. 20/A. § (4)
bekezdés c) pontjára. A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a
pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék.
A megbízás feltételei

A Vhr. 5. § (1) bekezdése szerint magasabb vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel,
vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy középiskolai végzettséggel és
felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzettséggel rendelkező közalkalmazottnak adható. A Vhr. 5. §
(2) bekezdése alapján magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A
magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett
látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait.
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívás.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat kiírásának nincs költségvetési vonzata.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a
csatolt határozati javaslatot fogadja el.

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázat kiírásáról és közzétételéről, valamint a pályázati eljárásban eseti bizottság
létrehozásáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (székhelye: 1016 Budapest, Czakó utca 2-4.)
intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra pályázatot ír ki és tesz közzé,
továbbá a határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt
pályázati felhívásra beérkező pályázatok véleményezésére négytagú szakértői bizottságot
hoz létre, melynek tagjai:
►
►

►
►

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

A pályázati eljárás előkészítője és koordinálója Láng Andrea - humánpolitikai referens3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére és a pályázati anyagok döntés előkészítési feladatainak
ellátására.

Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
2022. június
3.

Előterjesztés

melléklete(i)1

1.

melléklet - Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 1-től 2027.

szeptember 30-ig szól
Munkavégzés helye: 1016 Budapest, Czakó utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

►
►

►

►
►
►
►
►

Az intézmény irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, a belső
szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.
Gondoskodik a költségvetési előirányzatokjogszerű és szabályszerű felhasználásáról, biztosítja
az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai önállóságát, valamint a
törvényesség és az önkormányzati vagyon védelmét.
Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges
dokumentumokat (pl.: Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok), valamint
gondoskodik azok betartásáról.
Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.
Képviseli az intézményt és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe.
A szabadidős és sport tevékenységek megfelelő biztosítása, az üzemeltetés teljeskörű
ellátása a jogszabályok alapján.
Az üzemeltetési feladatkör a költségvetési szerv alapító okiratában, a fenntartó döntésében
foglaltaknak megfelelő vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) rendelkezései és belső szabályzatok az irányadók.
Pályázati feltételek:

►
►
►
►

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; a pályázó nem állhat
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogéval
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

►
►

sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett tapasztalat
legalább 5 év vezetői szakmai tapasztalat

►

edzői, testnevelő tanári szakképzettség

►
►
►

jogász szakképzettség
idegen nyelv ismerete
B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
►

stratégiai szemlélet

►
►

szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret
hatékony problémamegoldó képesség

►
►

döntéshozó képesség és felelősségvállalás
kiváló kommunikációs képesség, együttműködő képesség

►

újítási képesség

A pályázathoz mellékelni kell:
►

A pályázó részletes szakmai életrajzát.

►

A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.

►

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatásét, szakmai és vezetői
programját.

►

Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

►

A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

►

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a)

pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e
vagy kéri zárt ülés tartását;

b)
c)

megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

d)

a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;

e)

a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul;

f)

a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek,
valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő

sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
g) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a httosV/budavanhu/ weboldalról letölthető adatkezelési
tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló
nyilatkozatokat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. augusztus 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati
példányt nem kérjük összefűzni) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere részére
címezve. A pályázatot személyesen vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
►
Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) Kérjük a
►

borítékon feltüntetni: „intézményvezetői pályázat - Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont”
Elektronikus úton: a lang.andrea@budavar.hu email címre történő megküldéssel. Kérjük az
email tárgyában feltüntetni:
Szabadidőközpont"

„intézményvezetői

pályázat

-

Czakó

utcai

Sport-

és

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (humánpolitikai referens) nyújt a
+36/1 458 3093-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe (sportszervező) való kinevezés
esetén három hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
httDS://budavargmsz.hu/ honlapon szerezhet.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
•

https://budavar.hu/tenders/

•

www.kozigallas.gov.hu (2022.................. )

információt

a

www.budavar.hu.

valamint

a

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

*—
Szincsák István
irodavezető

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

tárgyalásra alkalmas:
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1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.

(II.27.) önkormányzati rendelet 26. § -ában foglaltak alapján támogatást nyújt a rotavírus-fertőzés
okozta védőoltás és a pneumococcus fertőzés elleni védőoltás mellett a kullancs által okozott
agyvelőgyulladás elleni védőoltásra, valamint a meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltásra.

A védőoltások beszerzését és azok háziorvosi rendelőkbe történő eljuttatását 2022. évben is a
képviselő-testület

döntését

követően

megkötött

megállapodás

alapján

a

PHARMAROAD

Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
PHARMAROAD Kft.) biztosítja.

A PHARMAROAD Kft. a szerződéssel kapcsolatosan jelzéssel élt, amelyben arról tájékoztatta az
önkormányzatunkat,

hogy a

Rotateq vakcina esetében az adásvételi szerződésben szereplő

mennyiséget a korábban általuk megadott áron nem tudják biztosítani, így szükségessé vált a korábbi
bruttó 9 483,6 Ft/db és nettó 9 032 Ft/db vételár helyett a magasabb bruttó 10 188,15 Ft/db és nettó
9 703 Ft/db vételárra történő módosítása. A képviselő-testület a 2022. május 12. napján megtartott
ülésén jóváhagyta az oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás módosítását. A PHARMAROAD Kft. ekkor jelezte, hogy a pneumococcus fertőzés elleni
Pheumovax védőoltást majd olcsóbban, kedvezőbb áron tudja biztosítani.

Az újonnan bevezetett oltások nagyon népszerűek, már eddig is várakozáson felüli igény jelentkezett
főleg a meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetében, de egyre nagyobb az érdeklődés
a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltás iránt is. A kérelmek folyamatosan érkeznek,
feltételezhető,

hogy

egész

évben

várható

az

igénylések

benyújtása.

A

meningococcus

agyhártyagyulladás elleni védőoltás és a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltás
esetében már meghaladta a kérelmek száma a szerződésben lévő oltóanyagok számát, így szükségessé
vált oltóanyagok beszerzése. Ennek érdekében három gyógyszerforgalmazó, gyógyszerkereskedelmi
cég részére került megküldésre indíkatív árajánlatkérés. Egy cég jelezte, hogy az ajánlattételi felhívásra
nem áll módjában árajánlatot adni, egy cég írásban vissza sem jelzett, egyedül a harmadik megkeresett
cég a PHARMAROAD Kft. küldött a megkeresésünkre árajánlatot.

A PHARMAROAD Kft. indíkatív árajánlata a Pheumovax oltóanyag esetében 50 db, a többi oltóanyag
esetében minimum 100 db vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

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

bruttó 7 203, 88 Ft/db

nettó 6 860, 84 Ft/db

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

bruttó 6 339, 91 Ft/db

nettó 6 038, 01 Ft/db

Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml 1 x

bruttó 26 402, 25 Ft/db

nettó 25 145,00 Ft/db

Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

bruttó 10 188, 15 Ft/db

nettó 9 703, 00 Ft/db

Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1x

bruttó 8 824, 41 Ft/db

nettó 8 404, 20 Ft/db

Az elegendő mennyiségű oltóanyag beszerzése és a Pheumovax oltóanyag vételárának csökkenése
ismételten szükségessé tette az önkormányzat és a PHARMAROAD Kft. között létrejött oltóanyagok
beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítását.

A döntésnek van költségvetési vonzata. A képviselő-testület korábban
beszerzéshez

szükséges

forrást

a

Budapest

I.

kerület

Budavári

úgy döntött, hogy a

Önkormányzat

2022.

évi

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása révén biztosítja, melyre tekintettel a 2022.
évi költségvetést ezen kiadás betervezésével kell elfogadni, amely meg is történt. A forrás Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311. szakmai
anyagok beszerzése soron szerepel, betervezésre került.

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

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati
javaslat és annak mellékletét képező adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
módosításának megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosításáról.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat és a PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató

Korlátolt

Felelősségű

Társaság

között

létrejött

oltóanyagok

beszerzésére

vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítását a határozat
mellékletében foglaltak szerint.

2.)

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

polgármestert a jelen határozat 1.) pontja szerinti jelen határozat mellékletét képező adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

3.) Budapest I.

Kerület Budavári Önkormányzat az oltóanyagok, vakcinák beszerzéséhez

szükséges forrást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311 szakmai anyagok beszerzése
soron szereplő, betervezett összegből biztosítja.

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata

Budapest, 2022. június

3

Melléklet(ek)

melléklet: adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosításának tervezete

melléklet

Oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
2. módosítása

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

15735643-2-41

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

1106 Budapest,

Kábái utca 1.

Képviseli:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 01-09-883967
Adószám:

13999034-2-42

a továbbiakban:

Pharmaroad

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

1.) Előzmények

Pharmaroad és az Önkormányzat között adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jött létre a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet 26. §ában foglalt oltások esetében történő vakcinákkal védő oltássorozat, védőoltások biztosításához oltási
támogatás nyújtása céljából. A Pharmaroad a létrejött adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás 3. számú mellékletben körülírt vakcinák Önkormányzat részére történő értékesítését és
szállítását vállalta. Az Önkormányzat az intézményei javára megrendelte a Pharmaroadtól az érintett helyi
lakosoknak szükséges vakcinákat az adásvételi szerződésben és együttműködési megállapodásban foglalt
vételáron. Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodást a Felek 2022. május 25. napján
módosították a 3.1. Önkormányzat kötelezettségei pont vonatkozásában.

2.) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás 3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„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

6 860, 84

7 203, 88

6 038, 01

6 339, 91

25 145, 00

26 402, 25

9 703, 00

10 188,15

8 404, 20

8 824, 41

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

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

minimum
100 db
minimum
100 db

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

minimum
100 db

Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

minimum
100 db

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

50 db

• A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja. A szállítás szakaszosan, a felmerülő igények
alapján leadott eseti megrendelések alapján történik.

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

• A Pharmaroad kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem garantálja a táblázatban
rögzített maximális mennyiség megrendelését.
• Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek a vakcinák
és azok alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja, hogy megbízott
szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról, hogy az oltóanyagok az
alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra, illetve a beadás
időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az Önkormányzat felel.

Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére (pl.,
folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő kompetenciával
rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak szerint:

Név: Dr. Szarka Zsuzsanna
Szállítási cím: 1012 Bp„ Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 770 1112, +36 70 489 4085
E-mail cím: szarkazsuzsannadr@gmail.com

Név: Dr. Stenger Annamária
Szállítási cím: 1012 Bp„ Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 770 1112, +36 70 489 4085, +36 20 987 8406
E-mail cím: stencerannamariavi tmail.com

Név: Dr. Szalóczi Beáta
Szállítási cím: 1012 Bp., Markovits Iván u. 2-4.
Telefonszám: +36 1 202 0937, +36 70 489 4080
E-mail cím: vízivárosiryermek +gmail.com

Név: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó
Szállítási cím: 1013 Bp., Attila út 63.
Telefonszám: +36 1 213 7334, +36 1 375 6046
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. ) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jelen adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Pharmaroad képviselője:

képviselője:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Váradiné Naszályi Márta polgármester

2022.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

2022.

Jegyzői szignalizácíó

Budapest, 2022.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő együttműködési
keretszerződés megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Szincsák István

dr: Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

irodavezető

jegyző

polgármester
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idősek számára történő szélesebb körű szabadidős programok, sportolási lehetőségek biztosítása
érdekében a képviselő-testület az előző ülésén a 171/2022. (V. 26.) önkormányzati határozatában úgy
döntött, hogy első lépésként az I. kerületi 65. életévüket betöltött nyugdíjasok részére a Budapest
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: BGYH) kezelésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
kedvezményes igénybe vételét teszi lehetővé. A kedvezményezettek a Szt. Lukács Gyógyfürdő és
Uszodában minden szerdai napon a fürdő pénztáraiban a bruttó 2 600 Ft belépőjegyet 1 000 Ft
értékében

vásárolhatják,

válthatják

meg.

A jegyárból

fennmaradó

1 600

Ft

összeget

az

önkormányzatunk téríti meg a BGYH részére havonkénti elszámolás keretében. A kedvezményre
jogosultak a fürdőnek a

belépőjeggyel

igénybe vehető szolgáltatásait használhatják (beltéri

gyógymedencék, kültéri élménymedence, úszómedencék, szaunák).

A kedvezmény biztosítása

érdekében aláírásra került az együttműködési keretszerződés, és 2022. június 01. napján már 8 fő
igénybe vette a kedvezményt.

A BGYH ajánlatot tett az I. kerületben lévő Rudas Gyógyfürdő és Uszoda vonatkozásában is. Az ajánlat
a

Rudas Gyógyfürdő

árkedvezménnyel

uszoda-wellness

történő

részlegének

igénybevételét

15

tartalmazza.

alkalmas bérletének, további
A

Rudas

Gyógyfürdő

20%-os

uszoda-wellness

részlegébe szóló 15 alkalmas, kedvezményes bérletre vonatkozik a kedvezmény. A bérlet minden
hétköznap használható a vásárlásától számított 365 napig, hétvégén és ünnepnapokon az uszoda nem
használható. A bérlet ára bruttó 51 300 Ft, ebből 20% kedvezményt biztosít a BGYH, így a vendégeknek
és az önkormányzatnak összesen bruttó 41 000 Ft összegbe kerülne a kedvezményes bérlet. A jogosult
a fürdő pénztárában 16 000 Ft összegért vásárolná meg a bérletet, majd az önkormányzatunk
bérletenként 25 000 Ft térítési díjat fizetne a BGYH-nak utólagos elszámolás keretében. A
kedvezményrejogosultaka fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybevehető
alábbi szolgáltatásait használhatják:

-

beltéri uszoda,

-

beltéri gyógymedence,

-

beltéri élménymedencék,

-

szaunavilág,

-

kültéri panoráma medence.

A BGYH fenntartja magának azt a jogot, hogyha a szerződés időtartama alatt a tetőjakuzzi külön
zónaként leválasztásra kerül az uszoda-wellness zónáról, akkor a bérletek érvényessége a mindenkori
uszoda-wellness zónára fog korlátozódni. A BGYH a tárgyhót követő 2. napig elküldené az
önkormányzatunk számára a kedvezményes bérletek tárgyhavi forgalmáról vezetett nyilvántartást heti
bontásban. Amennyiben az önkormányzat részéről elfogadásra kerül az elszámolás, megtörténne a
teljesítés igazolás. Az igazolás kiállítását követően az önkormányzatunk 8 napon belül fizetné meg a
BGYH-nak a díjat.

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes

gondoskodást

nyújtó

ellátásokról

szóló

6/2015.

(11.27.)

önkormányzati

rendelet

módosításáról szóló rendelettervezetet, amely tartalmazza a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet
támogatását javaslom a BGYH-val történő keretszerződés megkötését 2022. évre vonatkozóan.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a kedvezményes
uszodabérlet támogatás biztosítása forrásigénnyel jár, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet általános tartalék terhére kerülne biztosításra.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékletét képező együttműködési keretszerződés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT* 1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő együttműködési
keretszerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő
kedvezményes uszodabérlet támogatásra jogosult 65. életévét betöltött nyugdíjasok részére a
Rudas

Gyógyfürdő

és

Uszoda

igénybevételét

15

alkalmas

kedvezményes

bérlet

megvásárlásához nyújtott támogatással biztosítja.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 15 alkalmas
kedvezményes

bérlet

megvásárlásához

nyújtandó

támogatás

biztosítása

érdekében

5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint összeget a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022.
évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet általános tartalék
terhére biztosítja.

3.) Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti

kedvezményes bérlet jogosultak részére történő biztosítása érdekében együttműködési
keretszerződést

köt

a

Budapest

Gyógyfürdői

és

Hévizei

Zártkörűen

Működő

Részvénytársasággal a 2022. évre vonatkozóan.

4.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező együttműködési keretszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

Határidő: 2022. július 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

melléklet

Nyilvántartási szám: BDV/

-

/2022.

Együttműködési keretszerződés

amely létrejött egyrészről

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

másrészről

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

15735643-2-41, képviseli: Váradiné

Naszály!

Márta

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),

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

I. Preambulum

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

II. Az együttműködés célja

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

Ml. Az együttműködés tárgya

1. ) A BGyH biztosítja a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9., a továbbiakban:
Uszoda) 15 alkalmas kedvezményes bérlettel történő használatát bruttó 16 000,- Ft, azaz tizenhatezer
forint összegű kedvezményes bérlet megvásárlása ellenében a vásárlástól számított 365 napig,
ünnepnapok és hétvégék kivételével minden hétköznap azon I. kerületi 65. év feletti nyugdíjas lakosok
részére az Uszoda mindenkori nyitvatartási idejében, akik számára az Önkormányzat határozattal
megállapította a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatást.

Az Uszoda műszaki okból,

továbbá állami, önkormányzati vagy hatósági döntés vagy bármilyen vis maior helyzet folytán történő
zárva tartása esetén - amely okból kifolyólag az Uszoda használata nem lehetséges -, a Felek egymással
szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

2. ) Az Uszoda 15 alkalmas kedvezményes bérlettel történő használata a jogosultnak az uszoda
pénztárában a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya) egyidejű bemutatásával, továbbá az Önkormányzat által
kiállított nyilvántartási számmal ellátott igazolvány átadásával, továbbá az egyszeri 16 000 Ft vételár
megfizetésével, valamint a BGyH által rendszeresített beléptetési nyilvántartólap aláírása mellett
történhet.

3. ) A jelen keretszerződés az igényjogosultak részére a III. 1. pontban foglaltakon túl további
kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

4. ) A Felek a jelen szerződés alapján történt 15 alkalmas kedvezményes bérletek megvásárlásának
számával kötelesek havonta utólag egymással elszámolni. A BGyH a tárgyhónapot követő hónap 2.
napjáig kimutatást, nyilvántartást készít az Önkormányzat számára a 15 alkalmas kedvezményes
bérletek tárgyhavi megvásárlásának számáról, a kedvezményes bérletek tárgyhavi forgalmáról heti
bontásban, amelyet elektronikus úton megküld az Önkormányzat jelen szerződésben megadott
kapcsolattartója részére. Az Önkormányzat a kimutatással, nyilvántartással kapcsolatos észrevételeit
2 munkanapon belül jelezheti a BGyH jelen szerződésben megadott kapcsolattartója felé. Amennyiben
az Önkormányzat a kimutatás, nyilvántartás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az abban foglaltakat elfogadja. Amennyiben a Felek részéről a BGyH
által készített kimutatás, nyilvántartás elfogadásra került, az Önkormányzat 5 munkanapon belül

teljesítési igazolást állít ki és megküldi a BGyH részére. Az Önkormányzat részéről a teljesítés igazolásra
a Polgármesteri Kabinetvezető jogosult.

5. ) A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az általa támogatásban részesített jogosultak által
megvásárolt 15 alkalmas kedvezményes bérlet alapján személyenként (kedvezményes bérletenként)
bruttó

25 000 Ft,

azaz huszonötezer forint összegű

díjat fizet a

BGyH

részére,

melyet a

teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül, a számlán szereplő
bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.

6. ) Az Önkormányzat késedelmes teljesítés esetén köteles a BGyH részére a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti késedelmi
kamatot fizetni.

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

IV. Vegyes rendelkezések

8. ) A Felek az együttműködési keretszerződést annak hatályba lépésétől 2022. december 31 napjáig
tartó határozott időre kötik.

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

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

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

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

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

BGyH részéről:

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

Önkormányzat részéről:

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

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

12. ) A BGyH köteles biztosítani, hogy a kedvezményt igénybe vevők, a 15 alkalmas kedvezményes
bérletre jogosultak a BGyH által

kezelt személyes adatokról szóló adatvédelmi tájékoztatót

megismerjék.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Váradiné Naszályi Márta

Borosné Szűts Ildikó

Budapest Főváros I. kerületi Budavári

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Önkormányzat

vezérigazgató
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Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2022.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2022.
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Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Hunyadi úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolásáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Ks
b
Varga Dániel

\
dr Németh Mónika

Varga Dániel

önkormányzati képviselő

jegyző

önkormányzati képviselő

1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerülete a turisták által legfelkapottabb terület egész Magyarországon. Jól ismerjük tehát a
tömegturizmus előnyeit és árnyoldalát egyaránt. Az ide látogatók millióival együtt járó turistabusz
forgalom már hosszú évtizedek óta megkeseríti az itt élők életét. A turistabusz-problémakör tartós és
érdemi rendezése már ciklusokon túlnyúlóan az Önkormányzat asztalán van, számos elképzelés
született a probléma felszámolására, a végleges és tartós megoldás azonban még várat magára.

A koronavírus-járvány idején a turisták elmaradásával a buszok által okozott problémák is időlegesen
háttérbe kerültek, azonban a járvány elmúltával újra jelentős kihívást állítanak a kerületi és országos
döntéshozók elé. Meggyőződésem, hogy a problémakör tartós rendezése csak egy átfogó és hatékony
koncepció útján lehetséges, azonban számos olyan intézkedés foganatosítható lenne, ami enyhíti a
turistabuszok által okozott károkat, és amik kapcsán a helybéliek is kissé fellélegezhetnek.

Víziváros képviselőjeként jelen előterjesztésemmel a Hunyadi János úton élő kerületi polgárokért
kívánom felemelni hangom. A Hunyadi úton ugyanis nap mint nap turistabuszok tömegei haladnak
keresztül. Ilyenkor sok buszsofőr úgy dönt, hogy az érintett útszakasz felső részén, a sorompók előtt,
az út szélére húzódva, járó motorral várakozik. Ez a gyakorlat több szempontból is rendkívül káros,

egyrészt azért, mert az érintett útszakaszon közlekedési tábla is egyértelműen jelöli, hogy csak és
kizárólag személygépjárművel lehet ott megállni, másrészt pedig járó motorral várakozó buszok
jelentős mennyiségű károsanyagot bocsájtanak ki a területen, amivel a Hunyadi János úton élők
egészségét károsítják. Jelenlétük továbbá jelentős zajterheléssel is jár.

A

Hunyadi

János

úton

tapasztalható

szabálytalanságok

mielőbbi

orvoslása

érdekében

kezdeményezem, hogy a jelenleginél több és egyértelműbb tábla kerüljön ki az út érintett szakaszára,
ami jelzi

azt,

hogy tilos

a

buszokkal

történő

várakozás.

Kezdeményezem

továbbá,

hogy

Önkormányzatunk festesse vissza a Hunyadi útra azokat a lekopott útburkolati jeleket (forgalomtól
elzárt terület stb.), amik egyértelműen jelezték, hogy az adott buszsofőr tilosban jár.

Kezdeményezem még, hogy a Közterület-felügyeleti Iroda munkatársai lépjenek fel a tilosban parkoló
turistabuszokkal szemben és a szabálysértések megszüntetésének érdekében olyan mértékű
bírságokat szabjanak ki, amik elriasztják a sofőröket a további szabálysértésektől.

Javaslom, hogy a polgármester asszony vigye a Hunyadi János úton élők ügyét a Fővárosi Közgyűlés elé
és kezdeményezze a közgyűlésen, hogy busszal behajtani tilos (kivéve BKK) tábla kerüljön ki a Hunyadi
János útra.
A felmerült költségek fedezetét a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. melléklete
K334 karbantartási, javítási szolgáltatások (forgalomtechnikai kiadások) elnevezésű sor terhére
javaslom biztosítani.

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

A Hunyadi János úton élők nevében kérem a tisztelt Képviselő-testület javaslatom megvitatására és
támogatására!

Varga Dániel
elnök
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság;
önkormányzati képviselő

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.J2Q22. (....) önkormányzati határozata
a Hunyadi János úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Budapest I.
kerület, Hunyadi János út forgalmi- és parkolási rendjének felülvizsgálatát a Budapest Közút Zrtnél.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budavári Kapu Kft.-t a
Budapest I. kerület, Hunyadi János út teljes szakaszán a forgalomtechnikai felfestések azonnali
pótlására, megerősítésére, biztosítva ezzel a közlekedők számára az egyértelmű tájékozódás és
a szabálykövetés lehetőségét.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Közterület-felügyeleti Irodát, hogy az érintett területen fokozott járőri tevékenységet folytassanak,
valamint ha szükséges bírságok kiszabásával szerezzenek érvényt az útszakaszra vonatkozó
szabályoknak,

hozzájárulva ezzel a

lakosok egészséges környezetének és nyugalmának

fenntartásához.
4

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, hogy busszal behajtani tilos tábla
(kivéve BKK) kerüljön kihelyezésre a Hunyadi János útra.

5. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület az intézkedésekhez szükséges
forrást a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. melléklete K334 karbantartási,
javítási szolgáltatások (forgalomtechnikai kiadások) elnevezésű sor terhére biztosítja.

Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda,
Közterület-felügyeleti Iroda,
Budavári Kapu Kft.

Budapest, 2022. június

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
Varga Dániel képviselő „a Hunyadi úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás
felszámolásáról" című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Varga Dániel képviselő úr (a továbbiakban: Képviselő úr) előterjesztést nyújtott be „a Hunyadi
úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolásáról" címmel. Képviselő úr az
előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy „kerüljön sor a Hunyadi János út forgalmi- és
parkolási rendjének felülvizsgálatára, a forgalomtechnikai felfestések pótlására, járőri
tevékenység bevezetésére és szükség esetén bírságok megállapítására, valamint busszal
behajtani tilos tábla (kivéve BKK) kihelyezésére az érintett úton áthaladó, illetve várakozó
turistabuszok által okozott környezeti- és zajterhelés, valamint a közlekedési
szabálytalanságok kiküszöbölése érdekében".
Jelenleg a Hunyadi János út Donáti utca és Szabó Ilonka utca közötti szakaszán a parkolás
szabályozott, ezen a szakaszon a parkoló kizárólag személygépjárművek számára került
kijelölésre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen a főváros
teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása,
forgalomszervezés. A forgalomtechnikai kezelő és üzemeltető feladatokat megbízás alapján a
Budapest Közút Zrt, a forgalomszervezési feladatokat pedig a BKK Zrt. látja el. Ennek alapján
a Képviselő-testület csak kezdeményezheti a forgalmi rend, parkolási rend felülvizsgálatát a
Budapest Közút Zrt.-nél.
A parkoló buszok problémáját folyamatosan jelezzük mind a Főváros, mind a BKK Zrt. és a
Budapest Közút Zrt. felé a különböző fórumokon és egyeztetéseken. A probléma megoldása
nem lehetséges pusztán tiltó tábla kihelyezésével, komplex forgalomtechnikai feladat.
Arra figyelemmel, hogy a Budai Vár a Főváros kiemelt turisztikai látványossága, a
turistaforgalmat érintő - a javaslatban szereplő - korlátozásra részletes koncepció, az érintett
szervezetekkel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az egyeztetések folyamatosan
zajlanak, nem csupán a Képviselő úr által említett „Fővárossal", hanem annál szélesebb
körben, erre tekintettel a Képvielő úr által előterjesztett határozati javaslat 4. pontjának
törlését lavaslom.

A fentikre való kérem, hogy a Képviselő-testületet, hogy Varga Dániel képviselő úr indítványát
az alábbi módosítással fogadja el!

2. Módosított döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Hunyadi János úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a
Budapest I. kerület, Hunyadi János út forgalmi- és parkolási rendjének felülvizsgálatát a
Budapest Közút Zrt.-nél.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budavári Kapu
Kft.-t a Budapest I. kerület, Hunyadi János út teljes szakaszán a forgalomtechnikai
felfestések azonnali pótlására, megerősítésére, biztosítva ezzel a közlekedők számára az
egyértelmű tájékozódás és a szabálykövetés lehetőségét.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Közterület-felügyeleti Irodát, hogy az érintett területen fokozott járőri tevékenységet
folytassanak, valamint ha szükséges bírságok kiszabásával szerezzenek érvényt az
útszakaszra vonatkozó szabályoknak, hozzájárulva ezzel a lakosok egészséges
környezetének és nyugalmának fenntartásához.
4. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület az intézkedésekhez
szükséges forrást a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. melléklete
K334 karbantartási, javítási szolgáltatások (forgalomtechnikai kiadások) elnevezésű sor
terhére biztosítja.

Határidő:
2022. augusztus 31.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda,
Közterület-felügyeleti Iroda,
Budavári Kapu Kft.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerül belső részein

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési
Bizottság

Előterjesztők:

Tímár Gyula, dr. Sándor Pétemé, Marschall
Máté, Patthy Szabolcs, Gulyás Gergely Kristóf

és

Környezetvédelmi

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Állandó problémaként jelentkezik a turistabuszok miatti közlekedési káosz, ami a
nyári hónapokban csúcsosodik ki igazán. Statisztikák vannak arról, hogy naponta
átlagosan 160 autóbusz érkezik, ami a legnagyobb forgalmú napokon közel 200
járművet jelent. Mivel a turistabuszok nem várakozhatnak a vár területén ezért legtöbb
esetben vissza kell menniük a turistákért. Emiatt a buszok naponta átlagosan 260
alkalommal hajtanak be a várba, ami csúcsnapokon 305 behajtást jelent. A
turistabuszokat üzemeltető cégek, szervezetek a szervezett utakat 2 évre előre
lefoglalják. A foglalásokban már szerepelnek a garantált programok, melyek közül a
Budai Vári program minden esetben a Budapesti városnézés részét képezi. Az
autóbuszok átlagosan 5 percet, míg a turisták kevesebb mint egy órát töltöttek a
várban.
Az utóbbi években több próbálkozás is volt már a turistabuszok közlekedésének
szabályozására. A turistabuszok szabályozási rendszerének elsődleges célja az lenne,
hogy a turistabuszok teljes forgalma ne haladjon végig a Hunyadi János úton és a
járműveknek ne kelljen áthajtaniuk a Dísz téren, majd a Palota úton le, és a Krisztina
körúton, Attila úton tovább, lassítva, megbénítva ezzel a kerület forgalmát. A kerület
védelme érdekében nem csak a Hunyadi János úti és a vári behajtást kellene
korlátozni, hanem a belső részek, azaz akár a Fő utca, Krisztina körút, Attila út turista
buszok általi használatát kellene szabályozni. Ehhez szükséges egy komplex, kerületi
szintű közlekedési, forgalmi modell kidolgozása
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
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.

Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerül belső részein
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megvizsgálja, milyen módon lehet hatékonyan korlátozni a turista buszok behajtását
a kerület belső részeibe (Attila út, Krisztina körút. Palota út. Hunyadi János út).
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Műszaki Iroda

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerül belső részein

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési
Bizottság

és

Környezetvédelmi

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi előterjesztésben szereplő döntési javaslatot konkrét megvalósítási javaslatra
kívánjuk módosítani, tekintettel arra, hogy most ugyan ideiglenesen megoldódik a
Palota út mentén és a Hunyadi János úton lakók problémája, hiszen a felújítások miatt
a Várkapitányság kérésére kikerültek a 3,5 méternél magasabb járművek behajtását
tiltó táblák, és így nem hajthatnak fel a buszok, de ez csak ideig-óráig oldja meg a
helyzetet.
A Fidesz-KDNP frakció többször elmondta korábban is, hogy a turistabuszoknak
semmi helye sincs sem a Palota úton, sem a Hunyadi János úton, sem a Mészáros
utcában, nem hiszünk olyan „megoldásban", ami a kerület egyik pontjáról a kerület
másik pontjára helyezi át a problémát, ezért tiltakoztunk a „Mészáros utcai
buszparkoló" ellen is. A végleges megoldást az jelentené, ha nem engedjük behajtani
a turistabuszokat a város belső utcáiba, csak a kerület peremén tehetnék le az utasokat.
A Dózsa György téren liftekkel, a Várkertbazárnál mozgólépcsővel és a Batthyány
térről is hamarosan mozgólépcsővel, akadálymenetesen juthatnak el a turisták a Budai
Várba. Ezeken az útszakaszokon továbbra is közlekedhetnének a turistabuszok és
lerakhatják, illetve felvehetik majd az utasaikat, de nem parkolhatnak. Az ötödik
kerületben 2015-től sikerült elérni a turistabuszok teljes kitiltását, van tehát egy
működő modell a szomszéd kerületben, javaslatunk Budavárban is pontot tehet az
ügy végére.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az módosított előterjesztés megtárgyalására és a döntési
javaslat elfogadására.

Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerül belső részein
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kezdeményezi a Budapest Közút Zrt-nél a turista buszok behajtását tiltó forgalmi
táblák kihelyezését a kerület teljes területére a Váralja utca, Krisztina körút, Attila út.
Hegyalja út, és a rakpart I. kerülethez tartozó szakaszait kivéve.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Műszaki Iroda

Gulyás Gergely Kristóf

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
Tímár Gyula, dr. Sándor Rétemé, Marschall Máté,
Patthy Szabolcs, Gulyás Gergely Kristóf képviselők
„a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerület belső részein"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tímár Gyula, dr. Sándor Rétemé, Marschall Máté, Patthy Szabolcs, Gulyás Gergely Kristóf
képviselők (a továbbiakban: Képviselők) előterjesztést nyújtottak be „a turistabuszok
közlekedésének korlátozásáról a kerület belső részein" címmel. A Képviselők az
előterjesztésükben arra tettek javaslatot, hogy a kerület védelme érdekében a vári behajtás
korlátozása mellett kerüljön sor a kerület belső részeit, vagyis Fő utcát, Krisztina körutat, Attila
utat, Palota utat, Hunyadi János utat érintő szabályozásra.
Budapest területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, a
forgalomszervezés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján a fővárosi önkormányzat feladatát
képezi. A forgalomtechnikai kezelő és üzemeltető feladatokat megbízás alapján a Budapest
Közút Zrt., a forgalomszervezési feladatokat pedig a BKK Zrt. látja el.
A probléma megoldásán - mely komplex forgalomtechnikai feladat - a Polgármesteri Hivatal
folyamatosan dolgozik, rendszeres egyeztetéseket folytatunk mind a BKK Zrt.-vel és a
Budapest Közút Zrt.- vei, rendőri szervekkel, Várkapitánysággal, szakmai szervezetekkel. Az
egyeztetések lezárultával a turistabuszok közlekedésének korlátozására részletes koncepciót
kell kidolgozni.
A fentikre való kérem, hogy a Képviselő-testületet, hogy Tímár Gyula, dr. Sándor Pétemé,
Marschall Máté, Patthy Szabolcs, Gulyás Gergely Kristóf képviselők indítványát az alábbi
módosítással fogadja el!

2. Módosított döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a turistabuszok közlekedődének korlátozásáról a kerület belső részein
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a
Budapest I. kerület, Hunyadi János út forgalmi- és parkolási rendjének felülvizsgálatát
a Budapest Közút Zrt.-nél.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy folytassa a megkezdett tárgyalásokat az érintett szervezetekkel
és a turistabuszok kerület belső részein való közlekedésének korlátozására tegyen
javaslatot.
Határidő:
tárgyalások folytatásra azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda,
Közterület-felügyeleti Iroda,
Budavári Kapu Kft.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Naphegy lakó-pihenő övezetté nyilváníttatása

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési
Bizottság

Előterjesztő:

Gulyás Gergely Kristóf

és

Környezetvédelmi

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Több lakossági megkeresés érkezett a Naphegyről, amelyek az autósforgalom és az
autók sebességének korlátozását. A naphegyi lakóközösség - kisgyermekes családok,
idősek - életminőségét, biztonságát javítaná, ha nem száguldó, a városi dugók elől
menekülő autók között kellene közlekedniük, hanem a lakóövezet megkapná a KRESZ
által biztosítható védelmet, és azok hajtanának be autóikkal, akik ott laknak és ők is
csak korlátozott sebességgel.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
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.
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Naphegytér lakó-pihenő övezetté nyilváníttatása
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kezdeményezi a Budapest Közút Zrt.-nél a Naphegy lakó-pihenő övezetté
nyilvánítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 26-i ülésére
a Naphegy lakó-pihenő övezetté nyilváníttatása napirendi ponthoz

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Egyeztetve szakmai tanácsadókkal, a helyi lakossággal és megvizsgálva a jogszabályi
környezetet a mellékletben foglalt utcajegyzékre vonatkozóan javaslom a naphegyi
lakó-pihenő övezet kialakítását.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
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.
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Naphegytér lakó-pihenő övezetté nyilváníttatása
Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kezdeményezi a Budapest Közút Zrt-nél a Naphegy lakó-pihenő övezetté
nyilvánítását az I számú mellékletben foglalt utcajegyzék szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gulyás Gergely Kristóf

I. számú melléklet
Utcajegyzék:
Ág utca
Czakó utca 1-9.
Derék utca
Fém utca
Geleotü utca
Gellérthegy utca
Kereszt utca
Lisznyai utca
Naphegy utca
Nyárs utca
Orvos utca
Párduc utca
Piroska utca
Róka utca
Tibor utca
Tigris utca
Zsolt utca

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
Gulyás Gergely Kristóf képviselő „a Naphegy lakó- pihenő övezetté nyilváníttatása"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr (a továbbiakban: Képviselő úr) előterjesztést nyújtott be „a
Naphegy lakó- pihenő övezetté nyilváníttatásáról" címmel. Képviselő úr az előterjesztésében
arra tett javaslatot, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
kezdeményezze a Budapest Közút Zrt.-nél a Naphegy lakó- pihenő övezetté nyilvánítását,
ezáltal elősegítve a naphegyi lakóközösség életminőségének, biztonságának javítását, az
autósforgalom és az autók sebességének korlátozását.
Fontosnak tartom
hogy az érintett térség lakó- és pihenő övezetté nyilvánítására
vonatkozóan konkrét információk birtokában tudja a T. Képviselő-testület a döntését
meghozni. Ehhez szükséges megvizsgálni az övezetté nyilvánítás feltételrendszerét, hatásait,
valamint azt, hogy mely utcák vonhatók be a lakó- és pihenő övezetbe.
A lakó-és pihenőövezetek kialakításra vonatkozó jogszabályok szerint lakó-pihenő övezetben
a) az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenő forgalmát,
b) az övezet úthálózatának jól el kell különülnie a környezet úthálózatától,
c) annak kialakításakor (beépítésekor) jól felismerhető építési (környezeti) egységet kell
alkotni,
d) nagy forgalmú, illetve nagy áruszállítási vonzattal járó ipari vagy mezőgazdasági üzemek,
létesítmények, közintézmények nem lehetnek.
Lakó-pihenő övezetekben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek, az övezetet
tömegközlekedési járat vagy vasúti pálya nem keresztezheti.
A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének
küszöbszerű megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek,
útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő
bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a
járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve a járműforgalom számára
megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök nem
akadályozhatják
a
megengedett
sebességgel
történő
folyamatos
haladást.
Útkereszteződésekben, nagyobb gyalogosforgalmat keltő létesítmények környezetében,
továbbá járdák, gyalog- vagy kerékpárutak átvezetésénél az úttest szintje megemelhető.
A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a
gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára.
Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban
szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
A fenti szabályozásokra figyelemmel javasolm a döntés meghozatala előtt a jogszabályban
foglalt előírásokra figyelemmel áttekinteni - szakértő bevonásával - a terület közlekedésére,
tömegközlekedésére gyakorolt hatásait, felmérni az így megjelenő előnyöket, esetleges
hátrányokat.
A fentikre való tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy Gulyás Gergely Kristóf Képviselő
úr indítványát az alábbi módosítással fogadja el!

2. Módosított döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Naphely lakó- pihenő övezetté nyilváníttatása előkészítéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy
szakmai szervek bevonásával vizsgálja ki a Naphegy térségében lakó- és pihenő övezet
kialakításának lehetőségét.
Határidő:
2022. szeptember 30.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda,

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Módosító indítvány
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
Gulyás Gergely a Naphegy lakó-pihenő övezetté nyilváníttatásáról szóló előterjesztéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Gulyás Gergely képviselő előterjesztése meglehetősen hiányos és a tartalmát tekintve
határozati pontként nem konkrét tárgyi definiált. Az előterjesztésben a “Naphegy” kifejezés
nem definiálja a lakó-pihenő övezet kijelölésére tervezett útszakaszt.
A definiálás szükségességét és szabályait az utak forgalomszabályozásáról és a közúti
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (a továbbiakban: Kijelölő
rendelet) Mellékletének III. Fejezetén belül a 10 és 11-es pontok részletezik.
Javaslom, hogy amellett, hogy a pongyola megfogalmazást egyértelműsítjük az
előterjesztésben, ne kezdeményezzünk ilyen volumenű változtatást a forgalmi rendben
előzetes határvizsgálat nélkül.
Fentieken felül a Naphegy településrésznek a lakó-pihenő övezet kijelölésének területeinél
meg kell határozni a Helyi Közútkezelő Rendelet alapján a közút kezelőjét, aki vizsgálja a
lakó-pihenő övezet kialakításának lehetőségét.
Továbbá javaslom, hogy ne csupán a Naphegy tér szerepeljen az előterjesztésben, hanem a
hatásvizsgálat terjedjen ki a környező utcákra is.

Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (.
) önkormányzati határozata
a Naphegytér lakó-pihenő övezetté nyilváníttatása
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja
annak a lehetőségét, hogy a Naphegy teret lakó-pihenő övezetté nyilváníttassa.
Ezt elősegítendő meghatározza a közút kezelőjét, és eszerint vizsgálja a lakó-pihenő övezet
kialakításának lehetőségét.
Egyúttal elvégzi a szükséges vizsgálatokat a környező utcák tekintetében is, hogy pontos
képet kapjon arról, mely területeken van lehetőség a lakó- és pihenőövezetté nyilvánításra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végre
srt felelős: polgármester
Tölcsf
tála
önkormányzati képviselő

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Kosztolányi Dezső Gimnázium és
a regensburgi Goethe Gimnázium partnerkapcsolatának támogatása
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

felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a bizottság
ülésére benyújtom:

vSlKOíí/u
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T

Tatár Enikő

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszály! Márta

kabinetvezető

jegyző

polgármester

1. Előterjesztés

po\

\

Az előterjesztés készítéséért

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kosztolányi Dezső Gimnázium (címe: 1012 Budapest, Attila út 135.) 17 éve működik együtt a
regensburgi Goethe Gimnáziummal. Egy tanévben kétszer találkoznak az iskolák diákjai és tanárjai. A
találkozások alkalmával tanulóknak nemcsak a német nyelv elmélyítésére van lehetőségük, hanem
kiutazáskor megismerhetik a bajor iskolarendszert, szokásokat, kultúrát és Regensburg városát. A
vendégek itt tartózkodásuk alkalmával pedig megismerhetik a mi iskolarendszerünket,
hagyományainkat és városunkat. A Kosztolányi Dezső Gimnázium vezetése és tanárai kiemelten
fontosnak tartják a programmal kapcsolatosan, hogy szélesedjen a diákok látóköre valamint, hogy a
kulturális sokszínűségnek köszönhetően minél nyitottabbak és elfogadóbbak legyenek más népekkel.
Ez egy nagyon fontos hagyománya az iskoláknak, amit mindenképpen szeretnének folytatni.
A Kosztolányi Dezső Gimnázium a 2022/23-as tanévben előreláthatóan 2022. év szeptember végére
tervezi a regensburgi kiutazást. A bajor cserediákok pedig, előreláthatóan 2023. március végén, április
elején érkeznek Budapestre. Átlagosan 12-15 magyar diák szokott egy alkalommal részt venni a
programban és természetesen ugyanannyi német diák. A diákokat két tanár viszi ki Regensburgba,
hiszen 10 fő felett 2 kísérőtanárra is szükség van.

A költségek két részből tevődnek össze:
-

Regensburgba való kiutazáskor a vonatköltséget, az utasbiztosítást, valamint protokoll
költségeket kell fizetniük.

-

Budapesten pedig a vendéglátás kiadásait kell állniuk: közlekedés, étkezés, városnézés és
programok (múzeumlátogatás, szabadidős programok) költségei.

Költségek
1.

A regensburgi kiutazás költségei

330.000.- Ft

2.

A budapesti vendéglátás költségei

300.000.- Ft
Összesen:

630.000.- Ft

A támogatás fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében meghatározott
Testvértelepülési programok költségei" előirányzat terhére biztosítható.

Céltartalék

„29

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

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Kosztolányi Dezső Gimnázium és a regensburgi Goethe Gimnázium partnerkapcsolat
támogatásának elbírálásáról
1.

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a Kosztolányi

Dezső

Gimnázium támogatási kérelme alapján úgy határoz, hogy a Kosztolányi Dezső Gimnázium
részére a budapesti programok vendéglátásának költségeire és a regensburgi utazás
kiadásaira a 2022/23-as tanév időszakára összesen 630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt
támogatást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében meghatározott Céltartalék „29
Testvértelepülési programok költségei" előirányzat terhére biztosítja.

3.

A

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

Polgármestert a Kosztolányi Dezső Gimnáziummal - a Kosztolányi Dezső Gimnázium a
budapesti programok vendéglátásának költségeire és a regensburgi utazás kiadásaira
vonatkozó - 630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegről szóló támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2022.................... „............"

3. Az előterjesztés mellékletei1
1. melléklet - Kérelem egyedi támogatás iránt - Kísérő levél
2. melléklet - Kérelem egyedi támogatás iránt
3. melléklet - Támogatási Szerződés tervezet

Budapest!. Kerületi
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

OM. azonosító: 035344

1012 Budapest, Attila út 135.
E-mail: titkarsaQ@kosztQlanviqimnazium.hu

uxjdJL&ülQjh

Telefon/fax: +36/1/375-2282

www.kosztotanyigimnazium.hu

Ikt. szám:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester részére

^ Ocu./°^ ((¥ ~((^

Tárgy: diákcsere kapcsolat

Budavári Önkormányzat

Tisztelt Polgármester Asszony!

Iskolánknak immár 17 éves hagyománya a regensburgi diákcsere kapcsolat. Hosszú éveken
keresztül utaztak diákjaink a Bajorországi Regensburgba, és fogadtuk a Goethe Gimnázium
diákjait Budapesten. A programot évről évre a Budavári Önkormányzat és a Regensburgi
Főpolgármesteri Hivatal is támogatta. Két évvel ezelőtt, 2020. februárban, amikor az utolsó
regensburgi diákcsoportot vendégül láttuk, Polgármester Asszony meghívására ellátogattunk a
Budavári Önkormányzat épületébe is. Sajnos a Covid-19 világjárvány miatt a diákcsere 2 éve
szünetel. A német és a magyar diákok is türelmetlenül várják, hogy mikor lesz ismét alkalmuk
arra, hogy utazhassanak és személyes élményekben lehessen részük, valamint az általuk évek
óta tanult idegen nyelvet gyakorolhassák. Ezért a Regensburgi Goethe Gimnáziummal
egyeztetve a 2022/23-as tanévben szeretnénk a diákcsere programot folytatni. 2022. szeptember
végére tervezzük a kiutazást, 2023. tavaszra pedig a bajor diákok érkezését.
Szeretnénk, hogy minél több diáknak legyen lehetősége arra, hogy részt vehessen a programon,
és hogy az ne a család anyagi viszonyain múljon. így szeretnénk megkérdezni, van-e a Budavári
Önkormányzatnak lehetősége arra, hogy támogassa (ahogy eddig is hosszú éveken át tette) a
jövő tanévi diákcsere programunkat.

Budapest, 2022. 05. 10
Tisztelettel:

odor Eszter
v*
intézményvezető

/
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Budapest I. Kerületi

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

OM. azonosító: 035344

1012 Budapest, Attila út 135.

Telefon/fax: +36/1/375-2282

E-mail: titkarsaa@kosztolanviaimnazium.hu
www.kosztolanyigimnazium.hu

Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium és a regensburgi
Goethe Gimnázium partnerkapcsolata
Regensburgi diákcsere program:

17 éve tart együttműködésünk a Regensburgi Goethe Gimnáziummal. Ez egy nagyon fontos hagyománya
iskolánknak, amit mindenképpen szeretnénk folytatni. Egy tanévben kétszer találkoznak diákjaink és
tanáraink. A találkozások alkalmával tanulóinknak nemcsak a német nyelv elmélyítésére van lehetőségük,
hanem kiutazáskor megismerhetik a bajor iskolarendszert, szokásokat, kultúrát és Regensburg városát.
Vendégeinknek itt tartózkodásuk alkalmával pedig mi is bemutathatjuk iskolarendszerünket,
hagyományainkat és városunkat. Kiemelten fontosnak tartjuk a programmal kapcsolatosan, hogy szélesedjen
a diákok látóköre, kulturális sokszínűségnek köszönhetően minél nyitottabbak és elfogadóbbak legyenek más
népekkel.
A 2022/23-as tanévben (előre láthatóan) szeptember végére tervezzük regensburgi kiutazásunkat. A bajor
cserediákok pedig, előreláthatóan március végén, április elején érkeznek Budapestre. Általában 12-15 magyar
diák szokott egy alkalommal részt venni a programban és természetesen ugyanannyi német diák. A diákokat
két tanár viszi ki Regensburgba, mert 10 fő felett 2 kísérőtanárra van szükség.
Felelős szervező: Karsainé Nika Anita
Költségek: A költségek két részből tevődnek össze: Regensburgba való kiutazáskor a vonatköltséget és az
utasbiztosítást kell fizetnünk. Budapesten pedig a vendéglátás kiadásait kell állnunk: közlekedés, étkezés,
városnézés és programok (múzeumlátogatás, szabadidős programok) költségeit.
Az alábbi két táblázat az utolsó, 2 évvel ezelőtti diákcsere költségeit tartalmazza. Mellékelem budapesti és a
regensburgi programokat is.

Kért támogatás: 630 000 Ft
A regensburgi utazás költségei
Szolgáltatás, áru megnevezése

Költsége

Vonatköltség

300.000,- Ft

Utasbiztosítás

20.000,- Ft

Protokoll költségek

10.000,- Ft

Összesen

330.000- Ft
A budapesti programok és a vendéglátás költségei

Program

Költsége

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

60.000,- Ft
67.000,-Ft
22.400,- Ft
13.600,-Ft
45.000,-Ft
72.000,- Ft
20.000,- Ft

Összesen

300.00,- Ft,-

Budapest I. Kerületi

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM
1012 Budapest, Attila út 135.
E-mail: titkarsag@kosztolanviciimnazium.hu
www.kosztolanyigimnazium.hu

OM. azonosító: 035344

Telefon/fax: +36/1/375-2282

3. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543
00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről: a Kosztolányi Dezső Gimnázium (székhely: .................... OM azonosító: ............... ),
bankszámlaszám:............ Bank...........................................,
képviselő neve:...........................igazgató; a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: az Áht.) és az ..72022. (...) önkormányzati határozat alapján a
Támogató az alább részletezett feltételekkel vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a
Támogatott részére
a regensburgi Goethe Gimnáziummal való partnerkapcsolat támogatása céljából.
2.

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

1/2022.

(II.

28.)

önkormányzati

rendelete

6.

mellékletében

meghatározott

Céltartalék

„29

Testvértelepülési programok költségei" előirányzat terhére
630.000 Ft, azaz hatszázharmincezer forint támogatást biztosít, amelyet
a Támogatott
.......................
Banknál
vezetett
.............................................................
számlaszémára jelen Szerződés aláírását követő........ napon átutal.
3.

számú

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

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Támogatott által benyújtott, jelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben feltüntetett
célokra, a támogatói döntést tartalmazó ..72022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022.
................... napja és 2023. július 31. napja között használható fel, a jelen szerződés 7. mellékleteként
szereplő Támogatotti kérelem alapján.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint
az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen Szerződés 1.
mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.

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

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan.

Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. melléklete.
6.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7.

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

program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8.

A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A

támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott cél nem kerül megvalósításra, úgy a
támogatás kifizetésére részére nem kerül sor.
10.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
° az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
° a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
° a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
11.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Útmutató a Budapest /. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.

12.

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

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

ha
a)Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
b)Témogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.

Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel,
úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a
felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a
jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
által számított késedelmi kamattal növelten.
18.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 15. pontban rögzített elállása, valamint a 17.
pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt banki inkasszó jogéval,
valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből. Támogatott köteles az
adataiban bekövetkezett változás Támogató részére 5 napon belül bejelenteni írásban és amennyiben
a változás a becsatolt banki inkasszó felhatalmazó levelet is érinti, úgy azt módosítva 8 napon belül
köteles Támogató részére eljuttatni, ellenkező esetben a Támogató a 17. pont szerintiekre jogosult.
19.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

2023. július 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) felhasználásával tételes és hiteles
pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges
beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató
részére postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató a
Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"ú m ű,

20.

jelen szerződéshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még
a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy, a
támogatói döntést tartalmazó .../2022. (...) önkormányzati határozat kelte, azaz 2022.................napja
és 2023. július 31. napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb
számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
21.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 16. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 17. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések
22. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

23.

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

megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog
szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
24. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, az Áht, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Budapest, 2022.
a Támogató képviseletében* 1

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Budapest, 2022.
a Támogatott képviseletében:

..............................................
igazgató
Kosztolányi Dezső Gimnázium

Pénzügyi ellenjegyzés:

Költségvetési csoportvezető

2022....................... „

"

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

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
Alulírott,

1. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
............................................... mint a(z) ........................... (székhely:

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

adószám: .................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a................................. (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szen/ezet képviseletére.
Budapest, 2022...............
cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa1

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

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

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

fizetési

számláinak

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen BankZrt.
120101 54-00379543-00100000

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

Alulírott,

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

a(z)

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

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

képviselőjeként
1.

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

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
........................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

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

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

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

Ft összegű támogatás

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását
ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•
•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban

•

előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

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

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva ............................

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat

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

Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

Záradékolás
•
(az eredeti bizonylatokon)
|
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék) |

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat
másolata
] Megbízási díjak

vagy

hitelesített

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
másolata

hitelesített

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

szerződés

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat

hitelesített

másolata
(ha
a
tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton
a
magánszemély
aláírásával igazolja)
__
i Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
; Költségnem megnevezése
j Az elszámolást
!
■ Irodaszer,

alátámasztó

| bizonylatok
nyomtatvány | - számla hitelesített másolata;

beszerzés

pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- számla

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat
másolata

Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

élelmiszerbeszerzés)

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

- számla

- számla

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatássá I összefüggő ki adások)
Étkezési költség
. megrendelő
hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített ;
másolata
Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

összefüggő másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy !

- számla

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

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;

számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
webfejlesztési
díja

- szerződés vagy megrendelő
es

szolgáltatások

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat

kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített 1 - számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;

;
i

-

pénzügyi

igazolására

teljesítés

pénztárbizonylat

vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata _
Szállásköltség

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata___________
Reprezentációs költségek

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására

pénztárbizonylat

vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomda költsége

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*__
Ingatlanok,

gépek és egyéb

eszközök felújítása

-

árajánlat,

megrendelő

és

- számla

szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés
másolata;

és

hitelesített

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására

teljesítés
kiadási

- számla

pénztárbizonylat

vagy

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

a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

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

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

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:.............................................................................................
-

lakcíme:.......................................................................................

-

születési helye:.........................................................................
születési ideje:.........................................................................

b)

c)

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:..........................................................................................
székhelye:.......................................................................................

-

cégjegyzékszáma:......................................................................

-

adószáma:......................................................................................
képviselőjének neve:...................................................................

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:.............................................................................................
-

székhelye:....................................................................................
képviselőjének neve:..............................................................

■
-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:..........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.......................................................

II.

A pályázat/kérelem adatai

III.

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):....................................

-

a támogatandó cél:................................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:........................................................

Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok
a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
íb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

közreműködő vagy döntést

hozó szervnél

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szen/ezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés

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

támogatási szerződés 7. melléklete - Kérelem

támogatási szerződés 8. melléklete

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., a továbbiakban: Önkormányzati) és Ön között létrejött szerződés alapján a Támogatási
szerződés teljesítése, a támogatási díj utalása, valamint a Támogató jogszabályban foglalt
kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (ED) 2016/679.
rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivataltabudavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Héner Fanni, adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A Támogatási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben
az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal
közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadáséról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez való jog
ki érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog
ki érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez valójog
ki 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
ki 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(ö)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.
aláírás
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1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Katinszki Ferencné intézményvezető a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetője megkereséssel élt, amelyben

kezdeményezte a

2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok számának meghatározását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 10.
pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az óvodai ellátás. Az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket

fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az általa
fenntartott, működtetett Brunszvik Teréz Budavári Óvodák útján biztosítja az óvodai ellátást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. §-a szerint az óvodai
felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. A települési
önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az
óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a
beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok
gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az EMMI rendelet 20. § (2)
bekezdése alapján a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési
önkormányzat, vagy a fenntartó által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghatározott
időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. Az EMMI rendelet 20. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel
összhangban - az óvodavezető dönt.

Az Nkt. 25. § (7) bekezdésében előírtak alapján az óvodai csoportok minimális, maximális és
átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony

nevelési év közben történő megszűnése indokolja. Az Nkt. 4. melléklete alapján az óvodában a
csoportlétszám minimum 13 fő, maximum 25 fő, az átlag 20 fő.

Az intézményvezető tájékoztatása szerint a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai beiratkozás
befejeződött. A jelenlegi létszámok alapján a következő nevelési évben 25 óvodai csoportban tudják
elhelyezni az óvodás gyermekeket. Az Nkt. 83. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján a
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák hatályos 798066-1/2016/2. számú alapító okirata szerint a
megengedett összlétszám 666 fő. A 2022/2023-as nevelési évre a jelenleg óvodába járó gyermekek
létszámának figyelembevételével 166 fő leendő óvodás gyermeket tudott felvenni az intézmény, így az
alábbi táblázat szerint alakul várhatóan az óvodába járó gyermekek száma.

Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák

Alapító okirat szerinti

2022/2023-as

Létszám

létszám

nevelési évre

összesen

Átlaglétszám

felvételt nyert
gyermekek száma
Székhelye: 1016
Budapest, Nyárs
utca 2-4.
Iskola utcai
telephely
(1011 Budapest,
Iskola utca 44.)
Lovas úti telephely
(1012 Budapest,
Lovas út 3.)
Toidy Ferenc utcai
telephely (1015
Budapest, Toidy
Ferenc utca 66.)
Mészáros utcai
telephely
(1016 Budapest,
Mészáros utca
56/b.)
Tigris utcai
telephely
(1016 Budapest,
Tigris utca 58-60.)
Dísz téri telephely
(1014 Budapest,
Dísz tér 3.)

120 fő

39 fő

95 fő

19 fő

138 fő

37 fő

117 fő

19,5 fő

125 fő

47 fő

113 fő

22,6 fő

92 fő

18 fő

65 fő

21,6 fő

50 fő

13 fő

52 fő

26 fő

66 fő

2 fő

45 fő

22,5 fő

75 fő

10 fő

40 fő

20 fő

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 16. pontja szerint a
maximálisan engedélyezett csoport létszám 28 csoport, de ez a csoportlétszám az elmúlt nevelési
években 25-re csökkent.

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője megküldte a 2022/2023-as nevelési évben
indítható 25 óvodai csoport meghatározására vonatkozó alábbiak szerinti javaslatát.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

2022/2023-as nevelési évre
vonatkozó csoportszáma

Székhelye: 1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.

5 csoport

Iskola utcai telephely

6 csoport

(1011 Budapest, Iskola utca 44.)
Lovas úti telephely

5 csoport

(1012 Budapest, Lovas út 3.)
Toidy Ferenc utcai telephely (1015 Budapest,

3 csoport

Toidy Ferenc utca 66.)
Mészáros utcai telephely

2 csoport

(1016 Budapest, Mészáros utca 56/b.)
Tigris utcai telephely

2 csoport

(1016 Budapest, Tigris utca 58-60.)
Dísz téri telephely

2 csoport

(1014 Budapest, Dísz tér 3.)

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, az az intézmény
költségvetésében rendelkezésre áll.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és
megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

...12022. (....) önkormányzati határozata
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározásáról.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023-as nevelési évben a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák székhelyén

5 csoport

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Mészáros utcai telephelyén

2 csoport

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Tigris utcai telephelyén

2csoport

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Iskola utcai telephelyén

6csoport

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti telephelyén

5csoport

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Toidy Ferenc utcai telephelyén

3csoport

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Dísz téri telephelyén

2 csoport

összesen 25 csoportban határozza meg az indítható csoportok számát.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az általa
fenntartott Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban az óvodai csoportra megállapított maximális
létszám a 2022/2023-as nevelési év indításánál legfeljebb húsz százalékkal átléphető legyen,
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Brunszvik Teréz Budavári Óvodák/Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2022. június

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23- i ülésére
a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft.-vei történő ellátási szerződés megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Szincsák István

dr Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

irodavezető

jegyző

polgármester

íl

1

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. októberében kötött
ellátási szerződést a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel családi napközi ellátásra, majd a
későbbiekben jogszabályváltozás miatt családi bölcsődei ellátásra. 2017. január 1-jétől átalakult a
gyermekek napközbeni ellátása, a korábbi családi napközi ellátási forma megszűnt, így a gyermekek
napközbeni ellátása többek között a bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközben ellátás keretében biztosítható.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszen/ezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő
ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni. A Gyvt. 41. § (3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásának formái - a
gyermekek életkorának megfelelően a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.

A Gyvt. 42. § (1 )-(3) bekezdésében foglaltak alapján a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt
nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásét kell biztosítani. Bölcsődei ellátást
biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Bölcsődei ellátás
keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek
esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a)és ó/pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
eb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő,
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei
ellátás keretében kívánja megoldani.

A Gyvt. 44/A. §-a szerint a családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a
szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Családi
bölcsődében szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott

döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki a miniszteri
rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és
a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben
előírt tanfolyamon eredményesen részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 10/A. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró ok. A családi bölcsőde feladatait önálló szolgáltató vagy legalább
három - egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő családi bölcsődét magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több családi bölcsőde
fenntartását hálózatba kell szervezni.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/F. §-ában
előírtak alapján a családi bölcsődében - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a saját,
napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek
nevelhető, gondozható. A családi bölcsődében, ha egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre
és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek, kizárólag sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb két gyermek nevelhető,
gondozható. A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt
is alkalmaznak, és sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket
nem látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, nevelhető, gondozható.

A Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által működtetett Malvin-Ház Családi
Bölcsőde az I. kerületben lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek részére biztosít ellátást a
1016 Budapest, Szirtes út 15/b. fszt. 1. szám alatt. Baróci Melinda, a Malvin-Ház Szolgáltató Kft.
ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Kft. által működtetett Malvin-Ház Családi
Bölcsőde üzemeltetése érdekében kössön újabb ellátási szerződést az I. kerületi gyermekek
napközbeni ellátására vonatkozóan, mivel az előző szerződés hatálya lejárt. A nyújtott támogatás
összegét a kisgyermekek ellátására, gondozására, fejlesztésére fordítják. Az utóbbi években a
gyermekek

fejlesztése

szempontjából

a

szülők

egyetértésével

az

alapellátáson

túl

heti

rendszerességgel zenepedagógus, fejlesztő mozgás terapeuta, valamint fejlesztőpedagógus is
foglalkozik a gyermekekkel. A zenepedagógus és a mozgásfejlesztő torna havi díja 30 000 Ft, valamint
80 000 Ft, amelyet az Önkormányzat által kapott támogatás összegéből fizettek meg. Az Önkormányzat
által eddig nyújtott támogatás 20 000 Ft/gyermek/hó volt és maximum 7 fő I. kerületi gyermek esetében
került megfizetésre a hozzájárulás.

A támogatásból folyamatosan cserélik és bővítik a játékeszközöket, valamint a mozgásfejlesztő
eszközöket is vásárolnak. Ezen kívül az ünnepekhez kapcsolódó külön programokat is az ellátási
támogatásból fedezik, mint például Mikulás program, ugrálóvár, gyermek animátor, gyermeknapi parti,
amelyek a családok bevonásával valósulnak meg a bölcsőde és a családok szorosabb kapcsolatának
kialakítása érdekében. Baróci Melinda a Kft. ügyvezetője kéri, hogy a megnövekedett költségek miatt a
korábbi gyermekenként kapott havi 20 000 Ft támogatás (maximum 7 fő gyermek esetében havonta
140 000 Ft) helyett gyermekenként 25 000 Ft összegű támogatást szeretne igényelni (maximum 7 fő
gyermek esetében 175 000 Ft).

A Malvin-Ház Családi Bölcsőde feladatainak ellátásához, az általa nyújtott gyermekek napközbeni
ellátásának

megfelelő

biztosításához,

valamint

a

szülők

anyagi

terheinek

csökkentéséhez

nagymértékben hozzájárul az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás. A családi bölcsőde által
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás I. kerületi gyermekek részére történő további biztosítása és a
szülők költségeinek, kiadásainak csökkentése érdekében szükségessé vált a döntés nagyon rövid időn
belül, sürgősséggel történő meghozatala.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a támogatás
biztosítása forrásigénnyel jár. A forrás Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512 családi bölcsőde támogatása soron 5 100 000 Ft
összeggel szerepel, betervezésre került.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékletét képező ellátási szerződés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI

JAVASLAT

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

a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel az általa fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsődében
nyújtott családi bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő,
bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek részére a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekek
napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást biztosító Malvin-Ház
Családi Bölcsőde fenntartójával, a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel ellátási szerződést
köt 2 éves időtartamra.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a családi bölcsőde támogatásához szükséges
forrást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512 családi bölcsőde támogatása soron szereplő,
betervezett 5 100 000 Ft összegből biztosítja.

3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező ellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2022. július 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2022. június

3. Melléklet(ek)

melléklet: ellátási szerződés tervezete

Melléklet
Nyilvántartási szám: BDV/

-

/2022.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
Adószám: 15735643-2-41
Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. 8.
Telephelye:
1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt. 1
Képviseli:
Baróci Melinda ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-921680
14823505-2-42
Adószám:
a továbbiakban:
Szolgáltató

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

I. A szerződés tárgya

1./ A Szerződést a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 11. pontjára való tekintettel kötik meg. A Felek kijelentik,
hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet (a továbbiakban: NM rendelet) és az egyéb idevonatkozó
jogszabályokat. A Felek a Szerződést a Gyvt. szerinti gyermekek napközbeni ellátásaként családi
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást biztosítására kötik.

2./ A Szolgáltató vállalja, hogy a Gyvt. 44/A. §-a és az NM rendelet, valamint az idevonatkozó egyéb
hatályos jogszabályok alapján gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó
szolgáltatást

biztosít az

I.

kerületben

lakóhellyel,

vagy tartózkodási

hellyel

rendelkező és

életvitelszerűen az I. kerületben élő, bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek
részére a jogerős működési engedélyében foglaltak szerint.

3./ A Szolgáltató az e szerződés 2./ pontjában meghatározott feladatát az általa fenntartott,
működtetett Malvin-Ház Családi Bölcsődében a működési engedélyben meghatározott címen,
természetben a 1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt. 1. szám alatt látja el.

II. A szerződés szakmai tartalma

1./ A Szolgáltató a Malvin-Ház Családi Bölcsőde működtetése, fenntartása során az I./1. pontban foglalt
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak
megfelelően látja el feladatát.
2.1 A Szolgáltató vállalja maximum 7 fő I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő bölcsődés korú, bölcsődei ellátás keretében
nevelhető és gondozható gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott Malvin-Ház Családi
Bölcsődében.

III. A támogatás összege és az elszámolás

1./ A felek megállapodnak abban, hogy az II./2. pontban meghatározott gyermekek napközbeni
ellátására Magyarország mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami normatív
támogatást a Szolgáltató igényli és használja fel.

27 Az Önkormányzat a Szolgáltató által fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsődében a gyermekek
nappali ellátásaként bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást igénybe vett I. kerületi állandó lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő bölcsődei ellátás
keretében nevelhető és gondozható gyermek után havonta 25 000 Ft összegű támogatást biztosít.
A Támogatás összegének átutalása havonta utólagosan, elszámolás alapján történik a Szolgáltató
által vezetett III./3. pont szerinti gyermekek ellátásáról szóló kimutatás alapján. Az Önkormányzat a
szerződés hatályát követő hónaptól a III./3. pontban meghatározottak szerint teljesíti fizetési
kötelezettségét.

37 A Szolgáltató havonta utólagosan minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kimutatást készít
az Önkormányzat részére a gyermekek nappali ellátásaként bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást
igénybe vett I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen
az I. kerületben élő bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek számáról és a
gondozási napokról. A kimutatás Önkormányzat részére történő megküldését követően 15
munkanapon belül az Önkormányzat átutalja a támogatást a Szolgáltató Budapest Banknál vezetett
10100716-02661400-01003001 számú számlájára.

4./ A Szolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 111/2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a
II./2. pontban meghatározott feladatainak ellátására, az e Szerződés szerinti feladatok teljesítésére
a Szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

5. / A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem a meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Önkormányzat jelen
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az Önkormányzat kötelezheti a
Szolgáltatót a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének - a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten történő - visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a
támogatásból.
6. /A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolására csak a Szerződés aláírása után és
az elszámolás határideje közötti időszakban keletkezett, a Szolgáltató nevére kiállított számlák és
egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel.

1.1 A Szolgáltató a tárgyévben rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen Szerződésben foglaltak
szerint - a szerződés időtartama alatt a tárgyévet követő minden év március 31-ig - köteles tételes
és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével),
valamint szöveges beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni.

8./ Ha a Szolgáltató a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja,
és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a biztosított támogatást a
rendeltetésszerűen használta-e fel, az Önkormányzat a Szerződés 111/5. pontjában foglaltak szerinti,
kamattal emelt mértékben kötelezheti a Szolgáltatót a támogatás visszafizetésére.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések

1. / A Szolgáltató a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott működési engedély alapján jogosult a
szerződés tárgyát képező családi bölcsődei feladat ellátáséra.
2. /A Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás nyújtásához,
a feladatellátáshoz szükséges minden engedéllyel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályokban foglalt
követelményeket, valamint a szakmai illetve nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és
adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási
kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az előírt adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen
köteles szolgáltatni.
3. / A Szolgáltató vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatallal. A Szolgáltató feladatainak ellátásáról, tevékenységéről és a szolgáltatást
igénybevevőkkel kapcsolatos szakmai kérdésekről az Önkormányzat részére évente egyszer, minden
év április 30-ig szakmai beszámolót készít.

AJ A felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gyvt. és az
idevonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
5. / A Szolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.
6. /A Szolgáltató köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit-a megküldéssel
egyidejűleg - az Önkormányzat részére is eljuttatni.

7./ A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben a Szolgáltató tulajdonosi
szerkezete - bármilyen mértékben is - megváltozik.

8. /. Az Önkormányzat a Szolgáltató tevékenységét ellenőrizheti. A Szolgáltató ellenőrzés esetén köteles
az Önkormányzatnak, vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot,
illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben
meghatározott egészségügyi adatok.
9. / Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges szerződésszegés esetén - így például a szolgáltatás időszakos
hiánya - kártérítést fizet az Önkormányzat részére a felek megegyezése alapján.
10. / A Felek a személyes adatokat csak a rájuk bízott feladatok ellátása céljából és a feladatok
végrehajtásához szükséges időtartamban kezelhetik. Az ellátási szerződés 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 rendieket hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire.
11. / A Felek kifejezetten nyilatkoznak és felelősséget vállalnak azért, hogy a személyes adatok
kezelésére, tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintetti jogok gyakorlására az Info
tv., valamint a GDPR és az irányadó NAIH állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.
127 A Szolgáltatói 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 étláthatóságáról 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.

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

17 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltató köteles azt kivizsgálni, valamint
írásban 30 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot a panasz kivizsgálásénak eredményéről, az
esetlegesen megtett szükséges intézkedésekről.

2./ Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, az
Önkormányzat maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek érdekében a Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Önkormányzat
részére megadja.
VI. A szerződés hatálya, megszűnése

1. / A Felek a Szerződést határozott időtartamra, annak hatályba lépését követő 2 éves időtartamra
kötik.
2. / Jelen Szerződés a Felek általi aláírását követő napon lép hatályba. Amennyiben a Felek aláírására
nem azonos napon kerül sor, a szerződés az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.
3. / A Felek a Szerződést annak hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
4. / Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendes felmondással megszüntetni 30 napos felmondási idővel,
indokolás nélkül írásban a másik fél jelen szerződésben rögzített székhelyére címzett levélben
felmondani. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek maradéktalanul eleget tenni szerződéses
kötelezettségeiknek.
5. / Az Önkormányzat az ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a Szolgáltató az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, nem tartja be a
jogszabályokban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b) a Szolgáltató a gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás
végzésére, ellátására való jogosultságát bármely okból elveszti, a Szolgáltató működési engedélyét
visszavonják,
c) ha ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy a Szolgáltató bármely szerződést érintő tárgyban
szándékosan valótlan adatot közölt.
5.1/ Felmondási indok lehet:
a)

ha a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltató családi bölcsődei ellátásban közreműködő tagját a jelen
szerződés szerinti tevékenységével összefüggésében vagy abból eredően büntetőeljárásban
jogerős bírósági ítélet elmarasztalja,

b)

ha a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató jelen szerződés szerinti családi bölcsődei ellátásban
közreműködő tagja, dolgozója szakmailag alkalmatlanná válik,

c)

ha a Szolgáltató súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartását tanúsít,

d)

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

e)

ha a Szolgáltató működése bármely okból lehetetlenné válik,

f)

ha a Szolgáltató feladatellátására írásos panasz érkezik, mely alapján megállapítható, hogy
súlyosan kirívó magatartást tanúsít, illetve a feladat ellátását veszélyezteti, az a bizalom és tekintély
csorbítására alkalmas,

g)

a Szolgáltató az állami normatíva igénylésére jogosulatlanná válik.

6. / A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést az Önkormányzat súlyos
szerződésszegése esetén, így különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 havi
késedelemben van.
7. / A Szolgáltató jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles a jelen szerződés
szerinti tevékenységét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási idő utolsó napjáig
végezni, kivéve ha attól az Önkormányzat írásban eltekint. Amennyiben a Szolgáltató ezen
kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt köteles az
Önkormányzatnak megtéríteni.
87 A Felek a Szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek,
amely a Szerződés fennállása alatt keletkezett. A Felek a Szerződés megszűnése esetén a már teljesített
szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni kötelesek.

VII. Egyéb rendelkezések:

1./ A szerződés a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a Felek a szerződés lejártát
megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.
27Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht), az államháztartásról szóló tön/ény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
37 A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Szerződésből eredő, vagy azzal
kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.
47 A jelen Szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás
után 2 példány a Szolgáltatót, 4 példány az Önkormányzatot illeti.

Jelen Szerződést a szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2022.
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1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. január hónapban
kötött ellátási szerződést a Gyermekbolygó Kisgyermekek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület
fenntartásában működő Csiribiri Családi Napközivel, akkor még családi napközi ellátásra. A Csiribiri
Családi Napközi működtetője jelezte az Önkormányzat felé, hogy a fenntartója a Gyermekbolygó
Kisgyermekek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület 2016. december 31. napjával megszűnik, ezért a
továbbiakban új fenntartóval 2017. január 1-től akkor már több családi bölcsődét üzemeltető Kapocs
a Gyermekekért Nonprofit Kft-vel szeretné a megoldani a gyermekek napközbeni ellátását. 2017.
január 1-jétől átalakult a gyermekek napközbeni ellátása, a korábbi családi napközi ellátási forma

megszűnt, így a gyermekek napközbeni ellátása többek között a bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközben ellátás keretében
biztosítható

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő
ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni. A Gyvt. 41. § (3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásénak formái - a
gyermekek életkorának megfelelően a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.

A Gyvt. 42. § (1 )-(3) bekezdésében foglaltak alapján a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt
nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást
biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Bölcsődei ellátás
keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek
esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha

a

harmadik életévét

ca) január 1 -je és augusztus 31 -e között tölti be, az adott év augusztus 31 -éig,
eb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő,
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei
ellátás keretében kívánja megoldani.

A Gyvt. 44/A. §-a szerint a családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a
szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Családi
bölcsődében szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott
döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki a miniszteri
rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és
a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben
előírt tanfolyamon eredményesen részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 10/A. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró ok. A családi bölcsőde feladatait önálló szolgáltató vagy legalább
három - egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő családi bölcsődét magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több családi bölcsőde
fenntartását hálózatba kell szervezni.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/F. §-ában
előírtak alapján a családi bölcsődében - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a saját,
napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek
nevelhető, gondozható. A családi bölcsődében, ha egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre
és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek, kizárólag sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb két gyermek nevelhető,
gondozható. A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt
is alkalmaznak, és sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket
nem látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, nevelhető, gondozható.

A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által működtetett Csiribiri Családi
Bölcsőde az I. kerületben lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek részére biztosít ellátást a
1015 Budapest, Donáti u. 51. 1. em. 2. ajtó szám alatt. Takács Andrea Mária, a Kft. ügyvezetője
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Kft. által működtetett Csiribiri Családi Bölcsőde
üzemeltetéséhez történő hozzájárulás biztosítása érdekében kössön újabb ellátási szerződést az I.
kerületi gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan, mivel az előző szerződés hatálya lejárt.

Az elmúlt évek során több, mint 100 kerületi család gyermekeinek magas színvonalú ellátását oldotta
meg a családi bölcsőde. A Csiribiri Családi Bölcsődét a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú
Egyesülete felkérte, hogy az oktatást segítő gyakorlati helyként fogadja a hallgatókat. Az önkormányzati
támogatásnak köszönhetően az átlagos fővárosi térítési díjnál 15 %-kal kevesebbet kell fizetni a kerületi

szülőknek. Ez a szerényebb körülmények között élő kerületi családok számára is lehetővé teszi, hogy a
gyermekeik kislétszámú csoportban, egyéni foglalkozásmódot igénylő esetekben is bölcsődei
ellátásban részesüljenek. Az Önkormányzat által eddig nyújtott támogatás 20 000 Ft/gyermek/hó volt
és maximum 7 fő I. kerületi gyermek esetében került megfizetésre a hozzájárulás. A Malvin-Ház Családi
Bölcsődéhez hasonlóan javaslom a Csiribiri Családi Bölcsőde esetében is a gyermekenként 25 000 Ft
összegű támogatás (maximum 7 fő gyermek esetében 175 000 Ft) megállapítását.

A Csiribiri Családi Bölcsőde feladatainak ellátásához, az általa nyújtott gyermekek napközbeni
ellátásának

megfelelő

biztosításához,

valamint

a

szülők

anyagi

terheinek

csökkentéséhez

nagymértékben hozzájárul az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás. A családi bölcsőde által
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás I. kerületi gyermekek részére történő további biztosítása és a
szülők költségeinek, kiadásainak csökkentése érdekében szükségessé vált a döntés nagyon rövid időn
belül, sürgősséggel történő meghozatala.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a támogatás
biztosítása forrásigénnyel jár. A forrás Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512 családi bölcsőde támogatása soron 5 100 000 Ft
összeggel szerepel, betervezésre került.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékletét képező ellátási szerződés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft-vel az általa fenntartott Csiribiri Családi Bölcsődében nyújtott
családi bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő,
bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek részére a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekek
napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást biztosító Csiribiri Családi
Bölcsőde fenntartójával, a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.-vel ellátási szerződést köt 2
éves időtartamra.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a családi bölcsőde támogatásához szükséges
forrást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512 családi bölcsőde támogatása soron szereplő,
betervezett 5 100 000 Ft összegből biztosítja.

3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező ellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2022. június

3 Melléklet(ek)

melléklet: ellátási szerződés tervezete

Melléklet
Nyilvántartási szám: BDV/

-

12022.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés), 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
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1031 Budapest, Saroglya utca 22772/8
Képviseli:
Takács Andrea Mária ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-922953
Adószám:
14851311-1-41
a továbbiakban:
Szolgáltató

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

I. A szerződés tárgya

1./ A Szerződést a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 11. pontjára való tekintettel kötik meg. A Felek kijelentik,
hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tön/ényt (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet (a továbbiakban: NM rendelet) és az egyéb idevonatkozó
jogszabályokat. A Felek a Szerződést a Gyvt. szerinti gyermekek napközbeni ellátásaként családi
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást biztosítására kötik.

2.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a Gyvt. 44/A. §-a és az NM rendelet, valamint az idevonatkozó egyéb
hatályos jogszabályok alapján gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó
szolgáltatást

biztosít az

I.

kerületben

lakóhellyel,

vagy tartózkodási

hellyel

rendelkező

és

életvitelszerűen az I. kerületben élő, bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek
részére a jogerős működési engedélyében foglaltak szerint.

3./ A Szolgáltató az e szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatát az általa fenntartott,
működtetett Csiribiri Családi Bölcsődében a működési engedélyben meghatározott címen,
természetben a 1015 Budapest, Donáti u. 51.1. em. 2. ajtó szám alatt látja el.

II. A szerződés szakmai tartalma

1./A Szolgáltató a Csiribiri Családi Bölcsőde működtetése, fenntartása során az I./1. pontban foglalt
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak
megfelelően látja el feladatát.
2.1 A Szolgáltató vállalja maximum 7 fő I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő bölcsődés korú, bölcsődei ellátás keretében
nevelhető és gondozható gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott Csiribiri Családi
Bölcsődében.

III. A támogatás összege és az elszámolás

1./ A felek megállapodnak abban, hogy az II./2. pontban meghatározott gyermekek napközbeni
ellátására Magyarország mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami normatív
támogatást a Szolgáltató igényli és használja fel.

2./Az Önkormányzat a Szolgáltató által fenntartott Csiribiri Családi Bölcsődében a gyermekek nappali
ellátásaként bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást igénybe vett I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő bölcsődei ellátás keretében
nevelhető és gondozható gyermek után havonta 25 000 Ft összegű támogatást biztosít. A
Támogatás összegének átutalása havonta utólagosan, elszámolás alapján történik a Szolgáltató által
vezetett III./3. pont szerinti gyermekek ellátásáról szóló kimutatás alapján. Az Önkormányzat a
szerződés hatályát követő hónaptól a III./3. pontban meghatározottak szerint teljesíti fizetési
kötelezettségét.

3./ A Szolgáltató havonta utólagosan minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kimutatást készít
az Önkormányzat részére a gyermekek nappali ellátásaként bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást
igénybe vett I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen
az I. kerületben élő bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek számáról és a
gondozási napokról. A kimutatás Önkormányzat részére történő megküldését követően 15
munkanapon belül az Önkormányzat átutalja a támogatást a Szolgáltató CIB Banknál vezetett
11703006-20480356 számú számlájára.

4./ A Szolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 111/2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a
II./2. pontban meghatározott feladatainak ellátására, az e Szerződés szerinti feladatok teljesítésére
a Szerződésben rögzített feltételek betartáséval rendeltetésszerűen használhatja fel.

5. / A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem a meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Önkormányzat jelen
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az Önkormányzat kötelezheti a
Szolgáltatót a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének - a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten történő - visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a
támogatásból.
6. / A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolására csak a Szerződés aláírása után és
az elszámolás határideje közötti időszakban keletkezett, a Szolgáltató nevére kiállított számlák és
egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel.

7./ A Szolgáltató a tárgyévben rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen Szerződésben foglaltak
szerint - a szerződés időtartama alatt a tárgyévet követő minden év március 31 -ig - köteles tételes
és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével),
valamint szöveges beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni.

8./ Ha a Szolgáltató a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja,
és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a biztosított támogatást a
rendeltetésszerűen használta-e fel, az Önkormányzat a Szerződés III./5. pontjában foglaltak
szerinti, kamattal emelt mértékben kötelezheti a Szolgáltatót a támogatás visszafizetésére.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések

1. / A Szolgáltató a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott működési engedély alapján jogosult a
szerződés tárgyát képező családi bölcsődei feladat ellátására.
2. / A Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás nyújtásához,
a feladatellátáshoz szükséges minden engedéllyel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályokban foglalt
követelményeket, valamint a szakmai illetve nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és
adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási
kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az előírt adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen
köteles szolgáltatni.
3. / A Szolgáltató vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatallal. A Szolgáltató feladatainak ellátásáról, tevékenységéről és a szolgáltatást
igénybevevőkkel kapcsolatos szakmai kérdésekről az Önkormányzat részére évente egyszer, minden
év április 30-ig szakmai beszámolót készít.

47 A felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gyvt. és az
idevonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
57 A Szolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.
67 A Szolgáltató köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit-a megküldéssel
egyidejűleg - az Önkormányzat részére is eljuttatni.

77 A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben a Szolgáltató tulajdonosi
szerkezete - bármilyen mértékben is - megváltozik.

87. Az Önkormányzat a Szolgáltató tevékenységét ellenőrizheti. A Szolgáltató ellenőrzés esetén köteles
az Önkormányzatnak, vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot,
illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben
meghatározott egészségügyi adatok.
97 Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges szerződésszegés esetén - így például a szolgáltatás időszakos
hiánya - kártérítést fizet az Önkormányzat részére a felek megegyezése alapján.
107 A Felek a személyes adatokat csak a rájuk bízott feladatok ellátása céljából és a feladatok
végrehajtásához szükséges időtartamban kezelhetik. Az ellátási szerződés 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 rendieket hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ( a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire.
117 A Felek kifejezetten nyilatkoznak és felelősséget vállalnak azért, hogy a személyes adatok
kezelésére, tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintett! jogok gyakorlására az Info
tv., valamint a GDPR és az irányadó NAIH állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.
127 A Szolgáltató 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.

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

17 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltató köteles azt kivizsgálni, valamint
írásban 30 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot a panasz kivizsgálásának eredményéről, az
esetlegesen megtett szükséges intézkedésekről.

2./ Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, az
Önkormányzat maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek érdekében a Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Önkormányzat
részére megadja.
VI. A szerződés hatálya, megszűnése

1./ A Felek a Szerződést határozott időtartamra, annak hatályba lépését követő 2 éves időtartamra
kötik.
27 Jelen Szerződés a Felek általi aláírását követő napon lép hatályba. Amennyiben a Felek aláírására
nem azonos napon kerül sor, a szerződés az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.
37 A Felek a Szerződést annak hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
47 Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendes felmondással megszüntetni 30 napos felmondási idővel,
indokolás nélkül írásban a másik fél jelen szerződésben rögzített székhelyére címzett levélben
felmondani. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek maradéktalanul eleget tenni szerződéses
kötelezettségeiknek.
57 Az Önkormányzat az ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a Szolgáltató az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, nem tartja be a
jogszabályokban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b) a Szolgáltató a gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás
végzésére, ellátására való jogosultságát bármely okból elveszti, a Szolgáltató működési engedélyét
visszavonják,
c) ha ellenőrzés során bizonyítotté válik, hogy a Szolgáltató bármely szerződést érintő tárgyban
szándékosan valótlan adatot közölt.
5.1/ Felmondási indok lehet:
a)

ha a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltató családi bölcsődei ellátásban közreműködő tagját a jelen
szerződés szerinti tevékenységével összefüggésében vagy abból eredően büntetőeljárásban
jogerős bírósági ítélet elmarasztalja,

b)

ha a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató jelen szerződés szerinti családi bölcsődei ellátásban
közreműködő tagja, dolgozója szakmailag alkalmatlanná válik,

c)

ha a Szolgáltató súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartását tanúsít,

d)

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

e)

ha a Szolgáltató működése bármely okból lehetetlenné válik,

f)

ha a Szolgáltató feladatellátására írásos panasz érkezik, mely alapján megállapítható, hogy
súlyosan kirívó magatartást tanúsít, illetve a feladat ellátását veszélyezteti, az a bizalom és tekintély
csorbítására alkalmas.

g)

a Szolgáltató az állami normatíva igénylésére jogosulatlanná válik.

6./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést az Önkormányzat súlyos
szerződésszegése esetén, így különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 havi
késedelemben van.
77 A Szolgáltató jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles a jelen szerződés
szerinti tevékenységét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási idő utolsó napjáig
végezni, kivéve, ha attól az Önkormányzat írásban eltekint. Amennyiben a Szolgáltató ezen
kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt köteles az
Önkormányzatnak megtéríteni.
87 A Felek a Szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek,
amely a Szerződés fennállása alatt keletkezett. A Felek a Szerződés megszűnése esetén a már teljesített
szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni kötelesek.

VII. Egyéb rendelkezések:

17 A szerződés a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a Felek a szerződés lejártát
megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.
2./Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
37 A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Szerződésből eredő, vagy azzal
kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.
47 A jelen Szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás
után 2 példánya Szolgáltatót, 4 példány az Önkormányzatot illeti.

Jelen Szerződést a szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtak.
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat eladó (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Csalogány
38 Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Csalogány 38 Medical Center
Kft., székhely: 1011 Budapest, Fő u. 52.1. em. 3., Cg: 01-09-309317, adószám: 26234816-2-41, képviseli:
dr. Murvai Zsolt ügyvezető) vevő (a továbbiakban: Vevő) között az Önkormányzat által 2018. február
13-i beadási határidővel kiírt pályázat és a 30/2018. (11.22.) Kt. sz. határozat alapján 2018. április 5.
napján adásvételi szerződés jött létre a 1015 Budapest, Csalogány u. 38. szám alatti, Budapest I.
kerület, belterület 13931 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű, 292
m2 földterületű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogának átruházása tárgyában.
A Vevő az adásvételi szerződésben vállalta, hogy a vonatkozó pályázati eljárásban tett vállalásainak
megfelelően a területen egészségügyi központot fog létrehozni.
Az adásvételi szerződés IV./14. pontjában a Vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy „a szerződéskötéstől
számított 18 hónapon belül építési engedélyt szerez az eljáró építésügyi hatóságtól. "Vállalta továbbá,
hogy „a jogerős és végrehajtható építési engedély alapján, az engedély jogerőre emelkedésétől
számított 3 éven belül az ajánlatában meghatározott beruházást megvalósítja, az ingatlant beépíti és
eztjogerős használatbavételi engedéllyel a kiírónál igazolja."

A szerződő felek az adásvételi szerződés IV./16. pontjában a Vevő által vállalt kötelezettségei
biztosítására az Önkormányzat javára visszavásárlási jogot alapítottak, mely szerint amennyiben a Vevő
a IV./14. pontban vállalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat 10 éven belül
jogosult az ingatlant az adásvételi szerződésben megjelölt vételáron a Vevőtől visszavásárolni.
A 10 évre alapított visszavásárlási jogot a földhivatal a 112761 /I /2018/18.06.08. számú határozatával
az Önkormányzat jogosult javéra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.
Az építési engedély 2019. december 18. napján vált jogerőssé és végrehajthatóvá.
A Vevő 2020. május 6. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az
adásvételi szerződés fentiekben hivatkozott IV./14. pontjában foglalt beruházásra vonatkozó
kötelezettségvállalás teljesítésére rendelkezésre álló határidőt további két évvel hosszabbítsa meg.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozatával az adásvételi
szerződés módosításához hozzájárult, melyre tekintettel a Felek között létrejött az Ingatlan adásvételi
szerződés 1. számú módosítása, mely szerint a kötelezettség teljesítésének határideje 2023. június 18.
napjára módosult.
A Vevő az adásvételi szerződésben meghatározott mindösszesen 107.774.508.- Ft + ÁFA, azaz bruttó
136.873.625.- Ft összegű vételárat maradéktalanul megfizette, tulajdonjoga 1/1 arányban az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzésre került.
2021. november 4. napján a Vevő képviselője ismét megkereste az Önkormányzatot a szerződés
módosítása céljából. Levelében kifejtette, hogy az építési engedély megszerzésén túl megkötötték a
generálkivitelezővel a szerződést, azonban a kivitelező jelezte, hogy a beruházás a COVID-19
világjárványból kifolyólag a szerződéskötéskor előre nem látható akadályokba ütközött, az anyagárak
megemelkedtek,

illetve a

használni

kívánt technológia

kivitelezéséhez szükséges anyagokat

készlethiány miatt nem tudja beszerezni, az érintett technológia alkalmazását viszont nem tudja
mellőzni, mivel az negatív hatással lenne a beruházás minőségére. A Vevő az adásvételi szerződésben
szereplő kötelezettségvállalás 2025. június 18. napjáig történő módosítását kérte.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet a 2022. március 24-i ülésén megtárgyalta és a
74/2022. (III. 24.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy nem járul hozzá az adásvételi
szerződés 2. számú módosításához.
A döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően a Vevő képviselője személyes egyeztetést
kezdeményezett, melynek során előadta, hogy a beruházás megvalósításához a K&H Bank Zrt-től (a
továbbiakban: Bank) a Széchenyi Kártya Program GO! keretében Széchenyi beruházási hitelt kíván
felvenni.
Az időközben megkötött hitelszerződés szerint a beruházás összes bruttó pénzigénye 1.389.556.852.Ft, melyből a hitel összege 950.000.000.- Ft. A hitel folyósításénak feltétele az Önkormányzat, mint
visszavásárlási jog jogosultjának hozzájárulása ahhoz, hogy a Vevő, mint visszavásárlási jog engedő és
a Bank között megkötött hitelszerződés alapján a Bank javára az ingatlanra a hitelösszeg erejéig
jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre,
valamint amennyiben az Önkormányzat gyakorolná visszavásárlási jogát, úgy a visszavásárlási árat
csakis a Bank zárolt számlájára teljesíti, a Bank pedig a visszavásárlási árat közvetlenül a
jelzálogszerződésben szereplő biztosított törlesztésre fordítja. A Bank abban az esetben, amennyiben

az Önkormányzat, mint a visszavásárlási jog jogosultja a visszavásárlási árat teljes egészében a
megadott zárolt számlára megfizeti és az a biztosított szerződés törlesztésére fordítódik, úgy ezen
időponttól (törlesztés megtörténtétől) számított 5 munkanapon belül kiadja az ingatlanra bejegyzett
zálogjognak és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a törlésére vonatkozó engedélyét.
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) Kt. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő
vagyontárgy megszerzéséről - ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50
millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata nincs.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Csalogány 38 Medical Center Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött adásvételi szerződéssel
kapcsolatos hozzájárulásról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, az Önkormányzat, mint
a visszavásárlási jog jogosultja hozzájárul ahhoz, hogy a Csalogány 38 Medical Center Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 52. I. em. 3., Cg: 01-09-309317, adószám:
26234816-2-41, képviseli: dr. Murvai Zsolt ügyvezető) vevő, mint visszavásárlási jog engedő és a K&H
BankZrt., mint jelzálog jogosult (a továbbiakban: Bank) között létrejött hitelszerződés alapján a Bank
javára a 1015 Budapest, Csalogány u. 38. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 13931 helyrajzi
számon nyilvántartott, „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű, 292 m2 földterületű ingatlanra
950.000.000.- Ft erejéig több jogviszony biztosítására szolgáló jelzálogjog és ennek biztosítására
szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben az Önkormányzat, mint a
visszavásárlási jog jogosultja gyakorolná a 1015 Budapest, Csalogány u. 38. szám alatti, Budapest I.
kerület, belterület 13931 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jogát, úgy az Önkormányzat a
visszavásárlási árat csakis a Bank zárolt számlájára teljesítse és a Bank a visszavásárlási árat közvetlenül
a jelzálogszerződésben szereplő biztosított törlesztésre fordítsa, melynek megtörténte esetén a Bank
ezen időponttól (törlesztés megtörténtéről) számított 5 munkanapon belül kiadja az ingatlanra
bejegyzett zálogjognak és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a törlésére vonatkozó
engedélyét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a "Hozzájárulás több jogviszony biztosítására
szolgáló jelzálogjog és ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, valamint
megállapodás visszavásárlási jog gyakorlásának esetére" megnevezésű nyilatkozat Önkormányzat
képviseletében történő aláírására.
Határidő: 2022. július 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest 2022. június „......... "
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a 1011
Budapest, Batthyány tér 4. 1. emelet 14. szám alatti, 2 szobás, 53 m2 alapterületű, belső kétszintes
kialakítású, komfortos komfortfokozatú lakás.
A lakás bérlője Pospis Mónika a 2007. február 5. napján kötött határozatlan idejű lakásbérleti szerződés
alapján. Pospis Mónika a lakás bérleti jogát lakáscsere útján szerezte meg, a tárgyi önkormányzati lakás
bérleti jogáért cserébe az 1 /I arányú tulajdonában állt 1015 Budapest, Donáti u. 49. fszt. 2. szám alatti,
2 szobás, 47 m2 alapterületű lakás tulajdonjogát adta át. A csere indoka: az önkormányzati lakás
emeleti, ezen kívül a lakáson belüli szintkülönbség az akkori bérlők életkorából és egészségi állapotából
kifolyólag nehézséget jelentett. A csereszerződés szerint a felek az elcserélt tulajdonjogot és bérleti
jogot egymással egyenértékűnek tekintették.
Pospis Mónika 2019. november 03. napján kezdeményezte első alkalommal bérleti jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés ellenében arra hivatkozva, hogy vidéken
kapott munkalehetőséget a szociális szférában, és családja nagy része is ott vagy a környéken él.
A Képviselő-testület a kérelmet 2020. február 20. napján tartott ülésén megtárgyalta és a 19/2020. (II.
20.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a lakás bérleti jogát pénzbeli térítése ellenében
nem váltja meg.

Pospis Mónika kérelmét 2021. nyarán megismételte. Kérelmében előadta, hogy az állásajánlatot
elfogadta. Kísérletet tett arra, hogy az önkormányzati lakás bérleti jogát elcserélje, azonban nem járt
sikerrel. Mivel sem lakást vásárolni, sem albérletet kigazdálkodni nem tud, kéri az Önkormányzatot,
hogy kérelmét kedvezően bírálja el. Kérelmében leírta továbbá, hogy a lakást a csere évében teljes
körűen felújította saját költségére, cirkófűtés kiépítése okán szükségessé vált kéménybélelés összegét
az Önkormányzat megtérítette.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a
továbbiakban: GAMESZ) által 2022. június 14. napján kiállított igazolás szerint a lakásra sem díj-, sem
késedelmi kamat tartozás nem áll fenn, a 2022. június havi lakbér és külön szolgáltatási díj is
megfizetésre került.
A lakásra jelenleg kiszámlázott szociális alapú lakásbérleti díj havi összege 10.725.- Ft + ÁFA, azaz bruttó
13.621.- Ft/hó. A külön szolgáltatások díja: szemétszállítási díj bruttó 2.545.- Ft/hó, víz-csatornadíj
bruttó 8.505.- Ft/hó.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 23. § (1) és (3) bekezdései értelmében:
„23. § (1) A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik;
b) a lakás megsemmisül;
c) az arra jogosult felmond;
d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy;
e) a bérlő a lakást elcseréli;
f) a bérlőt Magyarország területéről kiutasították;
g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti;
h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik;
i) e törvény erejénél fogva.
(3) A felek az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik,
hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. A másik lakás
bérbeadása mellett pénzbeli térítés is fizethető. A másik lakás bérbeadására, illetőleg a pénzbeli
térítésre vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg."
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 26. §-a
szerint:
„26. § (1) A Képviselő-testület a lakásbérleti szerződéssel rendelkező lakás bérlője részére, közös
megegyezéssel történő megszüntetése esetén másik lakás bérbeadásáról, pénzbeli térítésről, vagy
másik lakás bérbeadásáról és pénzbeli térítés odaítélésről dönthet.
(2) Ha a bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése során pénzbeli térítést is kér,
a bérlővel a bérbe adandó lakás rendelkezésre állásától függően lehet megállapodni.
(3) Az (1) bekezdés alapján a bérlőt pénzbeli térítésként a két lakás beköltözhető forgalmi értéke közötti
különbözet 30%-éig megállapítható összeg illeti meg, amennyiben a felajánlott lakás értéke meghaladja
a bérlő által elfogadott másik lakás értékét.

(4) Ha a bérlő cserelakás biztosítása helyett pénzbeli térítést kér, annak mértéke, legfeljebb a lakás bérbeadó által felkért, független ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított - forgalmi értékének
50%-a. A fizetendő pénzbeli térítés a bérleti szerződés megszűnésének napján esedékes."
A City-Form 2000 Kft. a 2022. június 02. napján készített szakvéleményben a lakás forgalmi értékét
53.000.000.- Ft (1.000.000.- Ft/m2) összegben határozta meg.
A GAMESZ munkatársai által 2022. május 03. napján tartott bérleményellenőrzés során felvett
bérlemény felmérő adatlap szerint a lakás rendben tartott, előszoba, WC, konyha, szoba, fürdőszoba,
közlekedő helyiségekből áll.
Amennyiben a I. Képviselő-testület a bérleti jog megváltása mellett dönt, úgy annak fedezete a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet „Beruházási céltartalékok" 13. soron „Kerületi beköltözhető
lakáscélú ingatlanállomány bővítése" terhére biztosítható.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyílt, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntés javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Batthyány tér 4. 1. emelet 14. szám alatti lakásra fennálló lakásbérleti jogviszony
közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában benyújtott kérelemről
A.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonéban álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 26. §-a alapján úgy határoz, hogy Pospis
Mónika bérlőnek a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló 1011 Budapest,
Batthyány tér 4. 1. emelet 14. szám alatti, 2 szobás, 53 m2 alapterületű, belső kétszintes kialakítású,
komfortos komfortfokozatú lakásra a 2007. február 05. napján kötött határozatlan idejű lakásbérleti
szerződés alapján fennálló bérleti jogviszonyát nem kívánja pénzbeli térítés ellenében közös
megegyezéssel megszüntetni.
Határidő: 2022. július 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
B.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 26. §-a alapján úgy határoz, hogy Pospis

Mónika bérlőnek a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló 1011 Budapest,
Batthyány tér 4. 1. emelet 14. szám alatti, 2 szobás, 53 m2 alapterületű, belső kétszintes kialakítású,
komfortos komfortfokozatú lakásra a 2007. február 05. napján kötött határozatlan idejű lakásbérleti
szerződés alapján fennálló bérleti jogviszonyát 2022. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel,
pénzbeli térítés ellenében megszünteti, a jelen határozatban foglalt feltételekkel.
A pénzbeli térítés összege az Önkormányzat által felkért, független ingatlanforgalmi értékbecslő által
megállapított 53.000.000- Ft összegű forgalmi érték ....... %-a, azaz ................................. Ft, mely
összeget a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet „Beruházási céltartalékok" 13. sor „Kerületi beköltözhető lakáscélú
ingatlanállomány bővítése" terhére biztosítja.
A pénzbeli térítés teljes összegének kifizetésére a Lakásrendelet 26. § (4) bekezdése alapján 2022.
augusztus 31. napján kerül sor, amennyiben Pospis Mónika a lakást kiürítve, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat képviselője részére 2022. augusztus 31. napján
birtokba adja és igazolja, hogy a lakásra a birtokbaadás napjáig sem bérleti díj, sem használati díj, sem
késedelmi kamat, sem közüzemi díj tartozás nem áll fenn.
Amennyiben Pospis Mónika a jelen határozatban foglaltak elfogadásáról 2022. július 15. napjáig
elfogadó nyilatkozatot nem tesz vagy a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetése tárgyában a megállapodást 2022. július 31. napjáig nem köti meg, úgy a jelen határozat
a határidő lejártát követő napon minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, 1014
Budapest, Úri u. 52. fszt. 5. szám alatti, 1 szobás, 30 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás
bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránt Zentay Péter Kristóf bérlő kérelmet nyújtott be az
Önkormányzathoz.
Zentay Péter Kristóf a lakás bérleti jogát a 2017. április 25. napján kiírt piaci alapú nyilvános
lakáspályázat és az általa benyújtott ajánlat alapján nyerte el 5 év határozott időre, bruttó 55.000.- Ft/hó
lakásbérleti díj mellett. A lakásbérleti szerződés megkötésére 2022. július 31. napjáig terjedő 5 év
határozott időre 2017. július 19. napján került sor. A szerződésben a felek rögzítették a bérlő által vállalt
felújítási munkálatokat, melynek becsült összege 6.000.000.- Ft és amelyet a bérlő a szerződéskötéstől
számított egy éven belül vállalt elvégezni.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a
továbbiakban: GAMESZ) 2018. március 02. napján jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a bérlő a
pályázatában vállalt felújítási kötelezettségének eleget tett.

A bérlő 2022. május 19. napján benyújtott kérelmében a lakásbérleti jogviszony további 5 évre történő
meghosszabbítását kérte. Kérelméhez csatolta az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. igazolását arról, hogy
a lakásra a szolgáltató tartozást nem tart nyilván.
A GAMESZ nyilvántartása szerint a lakásra 2022. május 31. nappal sem díj-, sem késedelmi kamat
tartozás nem áll fenn.
A GAMESZ munkatársai 2022. június 02. napján a lakásban bérleményellenőrzést tartottak. A
„Bérlemény felmérő adatlap" szerint a lakásban Zentay Péter Kristóf él életvitelszerűen, a lakás szép,
felújított állapotú.
A lakásra jelenleg fizetett piaci alapú lakásbérleti díj összege 45.554.- Ft + ÁFA, bruttó 57.854.- Ft/hó, a
külön szolgáltatások havi díja: szemétszállítási díj bruttó 900.- Ft, víz- és csatornadíj bruttó 5.954.- Ft,
mindösszesen bruttó 64.708.-Ft/hó.
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 12. § (2)
bekezdése értelmében a piaci alapú pályázati eljárás alapján létrejött lakásbérleti jogviszony
meghosszabbításáról a Képviselő-testület pályázati eljárás nélkül dönt.
A Lakásrendelet 34. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„34. § (1) A bérlő a bérleti szerződés lejártát legfeljebb három hónappal megelőzően kérelmet nyújthat
be a bérleti jogviszony meghosszabbítása iránt. Az Önkormányzat a három hónapnál korábban
érkezett kérelmet a kérelem határidőben történő benyújtáséra vonatkozó figyelmeztetés mellett
visszautasítja, a jogviszony időtartamának lejártát követően érkezett kérelmet a jogcím nélküli
lakáshasználóra vonatkozó szabályok szerint bírálja el.
(2) Az Önkormányzat a mérlegelési jogkörében eljárva a bérleti jogviszonyt legfeljebb öt év határozott
idővel hosszabbíthatja meg. A döntés során vizsgálni kell, hogy a bérlő a lakáshasználat időtartama
alatt a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett-e, így különösen a lakás rendeltetésszerű
használatára, a bérleti díjfizetés rendszerességére, az együttélés követelményeinek betartására."
Zentay Péter Kristóf a bérleti jogviszony meghosszabbítása Lakásrendeletben meghatározott
feltételeinek eleget tett.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata (a döntési javaslat
elfogadása forrásigénnyel nem jár).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyílt, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a

1014
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bérleti jogviszony

meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 12. § (2) bekezdésében biztosított bérbeadói
jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Lakásrendelet 34. §-a alapján
hozzájárul,
hogy Zentay Péter Kristóf a 1014 Budapest Úri u. 52. fszt. 5. szám alatti, 1 szobás, 30 m2 alapterületű,
komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakásra 2022. augusztus 1. napjától 2024. július
31. napjáig terjedő 2 év határozott időtartamra lakásbérleti szerződést kössön, piaci alapú lakbér
megállapítása mellett, a jelen határozatban foglalt feltételekkel.
A piaci lakbér összege: 45.554.- Ft + ÁFA, bruttó 57.854.- Ft/hó.
A Lakásrendelet 47. § (1) bekezdése alapján a lakásbérleti szerződésben meghatározott piaci lakbér
összege minden évben a tárgyév március 1-jén a Központi Statisztikai Fiivatal által közzétett éves
fogyasztói árindex mértékével növekszik.
Zentay Péter Kristóf a lakbér esedékességével egyidejűleg köteles viselni a bérbeadó által kiszámlázott
külön szolgáltatási díjakat.
A közüzemi díjakat Zentay Péter Kristóf közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni a
közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződések szerint.
Zentay Péter Kristófnak a lakásbérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzattal szemben
adótartozása, bérleti-, illetve használati díj tartozása, külön szolgáltatási díj tartozása, késedelmi kamat
tartozása, valamint adók módjára behajtandó köztartozása nem állhat fenn.
Határidő: 2022. július 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. június 23 -i ülésére
a 1013 Budapest, Pauler utca 16. földszint 2. szám alatti ingatlanon
fennálló elővásárlási jogról
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés
készítéséért felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Horváth Kristóf eladó (a továbbiakban: eladó) 2022. május 26. napján érkezett levelében
elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot (a
továbbiakban: Önkormányzat). Az eladó az elővásárlási jognyilatkozat megtételére határidőt nem
szabott.
Az eladó az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a dr. Horváth Kristóf eladó,
valamint Pálinkó Orsolya és Kotán Gergely vevők (a továbbiakban: vevők) között 2022. március 03.
napján az eladó kizárólagos tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7084/0/A/4 hrsz-ú, 1013
Budapest, Pauler utca 16. földszint 2. szám alatt található, 118 m2 alapterületű, 4 szobás, „lakás"
megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 1651/10000 tulajdoni
illetőség (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés
másolati példányát.
Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogának vételárát
122.000.000.- Ft, azaz egyszázhuszonkettőmillió forint (1.033.898.- Ft/m2) összegben határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevők a vételár teljes összegét megfizették az eladó részére.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlan vonatkozásában a Budapesten, 1995. november 30. napján kelt
I. számú társasházi alapító okirat módosítás 2. § 2. pontja értelmében a társasházi tulajdonostársaknak
elővásárlási joga ál! fenn, amely elővásárlási jog ténye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre nem
került, arról az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában a szerződő feleknek tudomása nem
volt.

A vevők tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme az Ingatlan tulajdoni lap másolatán 69273/2022.03.03.
számon széljegyen szerepel.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog
gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére
történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok
tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 20. § (3) bekezdése alapján üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről
- ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a
Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet elővásárlási jog
gyakorlására keretet nem tartalmaz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Pauler utca 16. földszint 2. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 20. § (3) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a Budapest I. kerület, Pauler u.
16. szám alatti (hrsz. 7084) Társasház Budapesten, 1995. november 30. napján kelt I. számú társasházi
alapító okirat módosítása 2. § 2. pontja alapján fennálló elővásárlási jogával a dr. Horváth Kristóf eladó,
valamint Pálinkó Orsolya és Kotán Gergely vevők között 2022. március 03. napján az eladó kizárólagos
tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7084/0/A/4 hrsz-ú, 1013 Budapest, Pauler utca 16.
földszint 2. szám alatt található, 118 m2 alapterületű, „lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a
közös tulajdonból hozzá tartozó 1651/10000 tulajdoni illetőség értékesítése tárgyában kötött ingatlan
adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 122.000.000.- Ft, azaz
egyszázhuszonkettőmillió forint összegű vételáron.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. június ......."
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a 1015
Budapest, Batthyány utca 61. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 13977 helyrajzi számú, „kivett
lakóház, udvar" megnevezésű, 971 m2 földterületű vegyes tulajdonú Társasházban 2 db öröklakás és 1
db nem lakás céljára szolgáló helyiség - a Budapest I. kerület, belterület 13977/0/A/2, 13977/0/A/29,
13977/0/A/33 hrsz-ú albetétek -, valamint a közös tulajdonból az azokhoz tartozó mindösszesen
795/10.000 (7,95%) eszmei tulajdoni hányad.
A Társasház osztatlan közös tulajdonában áll az Alapító Okirat II. fejezetében XIV. számmal jelölt,
mindösszesen 631,7 m2 alapterületű, használaton kívüli tetőtér/padlástér.
A Társasház tulajdonostársai az osztatlan közös tulajdoni helyzetet meg kívánják szüntetni. A
padlásteret a Társasház egyik - generálkivitelezői vállalkozást tulajdonló - lakója részére kívánják
értékesíteni, aki a generálkivitelezői vállalkozása által újítaná fel a társasházi közös területeket és
építené be a padlásteret. A felújítás a Társasház részére az átlagon felüli rossz állapot miatt
szükségszerű, amelyhez a padlástér eladása, illetve a kapcsolódó beruházás teremt lehetőséget. A
beruházás keretében két tetőtéri emelet és várhatóan 11 önálló ingatlan (lakás) kerülne kialakításra.
A Főépítész Iroda tájékoztatása szerint a Batthyány utca 61. szám alatt található társasház épületére
az utcai fronton egy emeletet rá lehet építeni, ezen felül a rákerülő magastetőt beépíteni, valamint az

oldalszárnyak és a hátsó épületszárny a Kerületi Építési Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával
ráépíthető, de maximum a BVKSZ (azaz a fővárosi szabályrendszer) engedte szintterületi mutatóig. A
ráépítésekhez kapcsolódó parkolóhelyekről gondoskodni szükséges.
A fentiek érdekében a tulajdonostársak kezdeményezték a használaton kívüli padlástér értékesítését
és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítását.
2020 júniusában a Társasház képviseletében dr. Pulay Vince ügyvéd előzetes állásfoglalást kért az
Önkormányzattól az eladásra vonatkozóan, illetve tájékoztatást adott a projekt tervezett lépéseivel
kapcsolatban.
2021. december 13. napján megtartott társasházi közgyűlésen jóváhagyásra és elfogadásra kerültek a
padlástér értékesítésére, a társasházi felújításra vonatkozó adásvételi és vállalkozási szerződések
tervezetei, valamint a padlástér albetétesítésére vonatkozó alapító okirat módosítás tervezete. 5 fő
meghatalmazott kijelölésére és megválasztására került sor a padlástér értékesítésével és a társasházi
felújítással kapcsolatos valamennyi szükséges jognyilatkozat aláírása és megtétele érdekében. Az egyes
meghatalmazások tulajdonostársak részéről történő beszerzése jelenleg folyamatban van.
A Társasház a tetőtér/padlás forgalmi értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kért fel.
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szakvéleményében az ingatlan értékét bruttó 78.500.000.- Ft, azaz hetvennyolcmillió-ötszázezer forint
összegben állapította meg.
A felek a padlástér vételárát bruttó 140.000.000,- Ft, azaz bruttó egyszáznegyvenmillió forint
(továbbiakban: vételár) összegben határozták meg azzal, hogy a vételár meghatározására együttes
akarat-elhatározásuk alapján, a vonatkozó forgalmi értékviszonyok és a padlástér jelenlegi állapotának
figyelembevétele mellett került sor.
A padlástér megvásárlásával a vevő vállalja a megvásárlásra kerülő padlástér beépítését, továbbá azt,
hogy az építési munkára építési engedélyt, az építési munkák befejezését követőn pedig
használatbavételi engedélyt szerez.
A vételár összegéből a vevő 118.870.000,- Ft, azaz száztizennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forint
összeget teljesít ügyvédi letéti számlára, 11.130.000.- Ft, azaz tizenegymillió-százharmincezer forint
összeget teljesít az Önkormányzat számlaszámára és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összeget a
Társasház számlaszámára banki átutalással úgy és akként, hogy a padlástér külön albetétként történő
nyilvántartásba vételét követő 5 (öt) munkanapon belül 14.000.000,- Ft, azaz tizennégymillió forint
foglalót, a padlástér vevő által kezdeményezett beépíttetésére az illetékes hatóság által kiadott jogerős
építési

engedély

kézhezvételét

követő

5

(öt)

munkanapon

belül

126.000.000,-

Ft

azaz

egyszázhuszonhat-millió forint összegű vételárrészt köteles megfizetni az eladók részére. Az
Önkormányzatot a 795/10.000 eszmei tulajdoni hányada alapján megillető vételár-részeket a vevő
közvetlenül az Önkormányzat részére fizeti meg két részlet szerint, 1.113.000,- Ft, azaz egymilliószáztizenháromezer forint összeget foglaló, 10.017.000,- Ft, azaz tízmillió-tizenhétezer forint összeget
véte lár-részjogcímen.
A padlástér az értékesítést követően a tervezet szerint Budapest I. kerület, belterület 13977/0/A/36
hrsz. alatt kerül felvételre az ingatlan-nyilvántartásba.

A Társasház az osztatlan közös tulajdonban álló padlástér értékesítéséből befolyt vételárat az alábbi
felújítási munkálatok elvégzésére kívánja fordítani:
- utcai homlokzat és külső lábazat javítása
- belső udvari homlokzatjavítása
- fő- és melléklépcsőház javítása
- kapu és kapualj javítása
- függőfolyosók javítása
- udvari vízszigetelés, vízelvezetés, zöld sziget kialakítása
- új személyfelvonó beépítése
- légudvarok felújítása
- gépészeti és elektromos munkák
- pince felújítása
A csatolt vállalkozási szerződés tervezet szerint a vevő az építési engedélyezési tervdokumentációt a
padlástér albetétesítését követő 90 naptári napon belül köteles benyújtani az illetékes kormányhivatal
felé. A felújítási munkálatokat a jogerős építési engedély kiadását követő 30 naptári napon belül
megkezdi azzal, hogy amennyiben jogerős építési engedély kiadására az engedély kiadásának évében
legkésőbb május 31. napjáig nem kerül sor, akkor a kezdési határidő a rákövetkező év március 1-je. A
felújítási munkálatokat (továbbá a lakásokat is magában foglaló építkezést, ide nem értve a lakások
olyan belső munkálatait, melyek elvégzése a használatbavételi engedélynek már nem feltétele) 18
hónapon belül befejezi, a használatbavételi engedély iránti kérelmet ezen határidőn belül benyújtja az
illetékes építésügyi

hatóságnak, és megtesz minden tőle elvárható lépést, hogy a jogerős

használatbavételi engedély kiadásra kerüljön a kérelem benyújtását követő lehető legrövidebb
határidőn belül.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatra jutó vételár-rész - 11.130.000.- Ft, azaz tizenegymilliószázharmincezer forint - az értékesítés során az Önkormányzat részére kifizetésre kerül, így
amennyiben a felújítási munkálatokról és azok tényleges összegéről a közgyűlési döntés megszületik,
úgy az Önkormányzat számára célbefizetés kerül majd előírásra.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján társasházi közös tulajdon esetében, amennyiben a
vagyontárgy értéke a 20 millió forintot meghaladja, a Képviselő-testület dönt.
A sürgősségi előterjesztés indoka, hogy az elmúlt hónapokban a megkötendő szerződések tartalmának
egyeztetése zajlott, a tervezetek valamennyi érintett fél általi elfogadására 2022. június 16. napján
került sor, ugyanakkor a társasház rendkívül leromlott műszaki állapotára tekintettel az épület mielőbbi
felújítása szükséges.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata nincs.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2022. (___ ) önkormányzati határozata
a 1015 Budapest, Batthyány utca 61. szám alatti Társasházban található osztatlan közös tulajdonban
álló padlástér értékesítéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
20. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 795/10.000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a
1015 Budapest, Batthyány utca 61. szám alatti Társasház osztatlan közös tulajdonét képező, a
Társasházi az Alapító Okirat II. fejezetében XIV. számmal jelölt, mindösszesen 631,7 m1
2 3alapterületű,
456
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Fiedler tulajdonostárs (501/10.000) részére bruttó

egyszáznegyven-millió forint

összegű vételár mellett történő

értékesítéséhez, az értékesítés tárgyában kötendő adásvételi szerződéshez és az Alapító Okirat
módosításához, azzal, hogy annak költségei a Társasházat terhelik és az Önkormányzat nem vállal
szavatosságot a tulajdonváltozás és az Alapító Okirat módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért.
A

Képviselő-testület

egyúttal

felhatalmazza

a

Polgármestert

arra,

hogy

az

Önkormányzat

képviseletében, annak 795/10.000 tulajdoni hányada arányában az Adásvételi szerződést és az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítást, valamint a Vállakozási szerződést a jelen
előterjesztéshez mellékelt tartalommal az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. június 20.

3. Az előterjesztés melléklete:
1. melléklet - Padlástéri alaprajz
2. melléklet - Közgyűlési jegyzőkönyv (2021. december 13.)
3. melléklet - Meghatalmazás
4. melléklet - Értékbecslői szakvélemény
5. melléklet - Adásvételi szerződés (tervezet)
6. melléklet - Alapító okirat módosítás (tervezet)

7. melléklet - Vállalkozó szerződés (tervezet)
8. melléklet - Műszaki tartalom és kivitelezési költségvetés
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Jegyzőkönyv
Felvéve: 2021. december 13-án a Budapest I. kér. Batthyány u. 61. sz. alatti társasház közgyűléséről.
Közgyűlés helye: 1. kér. Házgondnoksági Kft. helyisége Bp.,I. Pálya u.7. sz. alatt
Jelen vannak:
Tulajdonosok jelenléti ív szerint
54.42%
A közös képviselő, 1. kér. Házgondnoksági Kft. képviseletében Bábíczki Zsuzsanna köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés a tulajdonosok 54.42%-ának jelenlétével
határozatképes. A megjelent tulajdonosok és meghatalmazottak nevét, tulajdoni hányadát a jegyzőkönyv
mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.
A közgyűlésen jelen van Dr. Pulay Vince ügyvéd.
Javaslatokat kér a levezető elnök és jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv hitelesítő személyre.
Határozat
A közgyűlés 54.42% igen, 0 % nem és 0 % tartózkodás mellett
Bábíczki Zsuzsanna, levezető elnök, jegyzőkönyv vezető
Vájna Zsófia jegyzőkönyv hitelesítő
Uwe Fiedlerjegyzőkönyv hitelesítő
személyeket választja meg, a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontok tárgyalását a meghívó
szerinti, sorrendben elfogadja.
Napirendi pontok
1. A Társasház 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásának ismertetése, az
elszámolás elfogadása, közös képviselő ügykezelő tevékenységének jóváhagyása határozathozatal.
2. 2021. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása, a közös költség mértékének megállapítása,
határozathozatal.
3. Számvizsgáló Bizottság választása, határozathozatal
4. A Társasház padlásterének értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés tervezetének jóváhagyása és
elfogadása, határozathozatal
5. A Társasház felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetének jóváhagyása és elfogadása,
határozathozatal
6. A Társasház padlástérének albetétesítésére vonatkozó alapító okirat módosítás tervezetének jóváhagyása
és elfogadása, határozathozatal
7. Új Tetőtér Bizottság megválasztása, határozathozatal
8. 5 fő meghatalmazott kijelölése és megválasztása a Társasház padlásterének értékesítésével és a
Társasház felújításával kapcsolatos - az egyes társasházi albetét tulajdonosok és egyéb jogosultak
nevében történő - valamennyi szükséges jognyilatkozat aláírása és megtétele érdekében,
határozathozatal
9. Uwe Fiedler társasházi tulajdonostárs és egyben a Társasházi padlástér vevőjének felkérése és utasítása
arra vonatkozóan hogy a társasház nevében geodétát (földmérőt) bízzon meg a padlástér
albetétcsitésével, és így a padlástér közös tulajdonból való kivonása miatt szükségessé váló - a társasházi
közös tulajdoni hányadokat érintő - társasházi alapító okirat módosításhoz szükséges földmérési
feladatok elvégzésére, határozathozatal
I. napirendi pont
A Társasház 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásának ismertetése, az
elszámolás elfogadása, közös képviselő ügykezelő tevékenységének jóváhagyása határozathozatal.
A közgyűlési meghívó mellékleteként megtalálja a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszak
elszámolását.
A társasház bevétele 9.782.644.-Ft, a kiadása 6.54l.680.-Ft,
A társasház bankszámla egyenlege 2020. december 31-én az üzemeltetési számlán 7.192.277.-Ft, lakástakarék
számlán 2.497,345.-Ft, megtakarítási számlán 3.122.074.-Ft.
A Számvizsgáló Bizottság az elszámolást ellenőrizte, köszönjük munkájukat
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada
54.42%.
Határozat 1/2021. (12.13.)
A közgyűlés 54.42% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 0% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett a társasház 2020. évi elszámolását elfogadja, a közös képviselő Hőkezelő tevékenységétjóváhagyja.
i
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2. napirendi pont
2021. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása, a közös költség mértékének megállapítása, határozathozatal.
A közgyűlési meghívó mellékleteként megküldésre került a Társasház 2021. év költségvetés tervezete.
A javasolt közös költség vízórás lakásoknál változatlan 330.-FtAn2/hó, vízóra nélküli lakások esetében emelést
javaslunk 607.-Ft/m2/hó, 2022. január 1-től.
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada
54.42%.
Határozat 2/2021. (12.13.)
A közgyűlés 54.42% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 0% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett a Társasház 2021. évi költségvetését -mely jelen jegyzőkönyv melléklete- elfogadja.
A közös költség összege 2022. január 1-től vízórával 330.-Ft/m2/hó, vízóra nélkül 607.-Ft/m2/hó.
3. napirendi pont
Számvizsgáló Bizottság választása, határozathozatal
A 2018. július 9-i közgyűlésen a Számvizsgáló Bizottság tagjai felmondtak, a felmentésük korábbi közgyűléseken
nem történt meg, mivel nem sikerült új tagokat választani.
A 2003. évi CXXXIII. törvény szerint a Számvizsgáló Bizottság tagja csak tulajdonos lehet.
A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva
a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a
közösség pénzforgalmát
b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés
és beszámoló alapján elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a szervezeti-működési
szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat
c) javaslatot tesz a közős képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására
d) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének
nem tesz eleget.
A közgyűlésen jelenlévők közül nincs jelentkező aki vállalja a Számvizsgáló Bizottsági tagságot, ezért a közös
képviselet e-mailben megkérdezi az összes tulajdonost, hogy ki vállalja a feladatot
4. napirendi pont
A Társasház padlásterének értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés tervezetének jóváhagyása és
elfogadása, határozathozatal
A közgyűlésen jelenlévők tulajdoni hányada 59.33%
Dr. Pulay Vince részletesen ismerteti az előzményeket, az Önkormányzattal történő egyeztetést, a vételárra
vonatkozó megbeszélését. Mindkét fél részéről történt kompromisszum. A felújítás érdekében mielőbb lépni kell. A
vállalkozói díj átalányösszegben került meghatározásra, a műszaki tartalom szerint, arányos lesz a vállalkozói díj
kifizetése. A tetőre 70 MFt kerül elkülönítésre, ezt kizárólag a tetőre lesz kifizetve. Ha a jogviszony megszűnne
bármi okból, az elszámolás szabályozva van. Mindkét fél részéről köszöni a bizalmat. A beruházó eddigi jogi
képviselője visszalépett, ezért Dr. Richter Márton képviseli a beruházót, a megbízás közös lenne, de a beruházó
fizeti a költségeit. A vételár kezelését Dr. Pulay Ügyvéd úr vállalja. Szükség lesz meghatalmazások aláírására, erre
mindkét kollegánál lehetőség lesz. A társasház részéről történő aláírásokra 5 főt szükséges meghatalmazni.
Ha sikerül a tervezeteket elfogadni, akkor a vevőt kell megbízni a geodéta megbízására.
A tervezetek elfogadása után azok megküldésre kerülnek az önkormányzat részére.
Mindkét fél részéről fennáll kockázat, ezek ismertetésre kerülnek. Ingatlan eladás esetén a jogutódnak el kell
fogadni az eladást.
Ügyvéd úr elmondja, hogy a vevő és a vállalkozó végül ugyanaz a személy lenne, tisztázásra került, hogy mindek
szerződést Uwe Fiedler írja alá, mint vevő és mint fővállalkozó.
Tekintettel arra, hogy a vállalkozó személyében Uwe Fiedler (vevő) írja alá a vállalkozási szerződést, és ő fog
fővállalkozónak minősülni a vállalkozási szerződés vonatkozásában, ezért az adásvételi szerződést ennek
megfelelően értelemszerűen módosítják és pontosítják, illetve az adásvételi szerződés III. szakasz 3. pontját akként
pontosítják, hogy .A Vevő kötelezettséget vállal arra, hog}> amennyiben az általa, mint fővállalkozó által a
Vállalkozási Szerződés szerinti feladatok elvégzésére megbízott alvállalkozó, bármely okból a Vállalkozási
Szerződés szerinti kivitelezési munkákat határidőre nem tudja befejezni, illetve neki felróható okból 90 (kilencven)
naptári napot meghaladó késedelembe esik .úgy a Vevő, mint a Vállalkozási Szerződé/szerinti vállalkozó másik
kivitelező céggel (alvállalkozóval) köteles befejezted a kivitelezési munkákat, és amennyiben a Vállalkozási
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Szerződés szerinti vállalkozói díj fennmaradó összege már nem fedezi a fennmaradó munkálatokat, úgy a
fennmaradó munkálatok költségét a Vevő saját költségére egyenlíti ki. "

Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada
59.33%.
.
.
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"
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Határozat 3/2021. (12.13.)
A közgyűlés 51.38% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 7.95% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett elfogadja a padlástér értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést, a fenti kiegészítéssel, a vevő Uwe
Fiedler.
5. napirendi pont
A Társasház felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetének jóváhagyása és elfogadása,
határozathozatal
A felek a vállalkozási szerződést azzal a pontosítással és kiegészítéssel fogadják el, hogy a vállalkozó személyében
Uwe Fiedler (vevő) írja alá a vállalkozási szerződést, és ő fog fővállalkozónak minősülni a vállalkozási szerződés
vonatkozásában, ezért a vállalkozási szerződést ennek megfelelően értelemszerűen módosítják és pontosítják,
illetve a vállalkozási szerződést az alábbi 11, szakasz 2. pontjával egészítik ki: A felek megállapodnak, hogy a
Vállalkozó - saját költségére és kockázatára - csak olyan alvállalkozót (gazdasági társaságot) bízhat meg a
Társasház felújítási munkálatainak elvégzésével, aki rendelkezik a felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges
szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal, emberi erőforrással, műszaki és anyagi teljesítőképességgel,
valamint amelynek tulajdonosi struktúrája átlátható, és amelynek anyagi helyzete a pénzügyi beszámolói alapján
stabil. Amennyiben a Vállalkozó által megbízott alvállalkozó cég bármely okból - határidőben - nem képes a jelen
szerződésben meghatározott vállalkozási feladatok teljesítésére, úgy a Vállalkozó saját költségére és kockázatára
köteles haladéktalanul egy másik alvállalkozó céget megbízni a Társasház felújítási munkálatainak elvégzésére. A
Vállalkozó tehát jogosult alvállalkozó igénybevételére, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el.

Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada
59.33%.
~
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Határozat4/202f. (12.13.)
A közgyűlés 51.28% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 7.95% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett elfogadja a padlástér értékesítésére vonatkozó a vállalkozási szerződést, a fenti kiegészítéssel, a vállalkozó
Uwe Fiedler.
6. nanirendi pont
A Társasház padlástérének albetétesítésére vonatkozó alapító okirat módosítás tervezetének jóváhagyása és
elfogadása, határozathozatal
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada
59.33%.
^
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Határozat 5/2021. (12.13.)
A közgyűlés 51.28% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 7.95% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett elfogadja az Alapító okirat tervezetet.
1. napirendi pont

Új Tetőtér Bizottság megválasztása, határozathozatal
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada
59.33%.
•
....
.
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Határozat 6/2021. (12.13.)
A közgyűlés 59.33% tulajdoni hányad igen, % tulajdoni hányad nem és % tulajdoni hányad tartózkodás mellett
tetőtér bizottsági tagnak meghízza Biró Emőke, Szabó Anna, Mészáros Szilvia, Vájná Zsófia és Gedeon Balázs
tulajdonosokat.
8. nanirendi pont

5 fő meghatalmazott kijelölése és megválasztása a Társasház padlásterének értékesítésével és a Társasház
felújításával kapcsolatos - az egyes társasházi albetét tulajdonosok és egyéb jogosultak nevében történő valamennyi szükséges jognyilatkozat aláírása és megtétele érdekében, határozathozatal / !
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozataIkor a jelenlévők iulajdoni hányada
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59.33%.
Határozat 7/2021. (12.13.)

A közgyűlés 59.33% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 0% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett a Társasház padlásterének értékesítésével és a Társasház felújításával kapcsolatos - az egyes társasházi
albetét tulajdonosok és egyéb jogosultak nevében történő' - valamennyi szükséges jognyilatkozat aláírása és
megtétele érdekében meghatalmazza Bíró Emőkét, Szabó Annát, Mészáros Szilviát, Vájná Zsófiát és Gedeon
Balázst

9. napirendi pont
Uwe Fiedler társasházi tulajdonostárs és egyben a Társasházi padlástér vevőjének felkérése és utasítása arra
vonatkozóan hogy a társasház nevében geodétát (földmérőt) bízzon meg a padlástér albetétesítésével, és így a
padlástér közős tulajdonból való kivonása miatt szükségessé váló - a társasházi közös tulajdoni hányadokat
érintő - társasházi alapító okirat módosításhoz szükséges földmérési feladatok elvégzésére, határozathozatal
Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy határozathozatalkor a jelenlévők tulajdoni hányada

59.33%.
Határozat 8/2021. (12.13.)

A közgyűlés 59.33% tulajdoni hányad igen, 0% tulajdoni hányad nem és 0% tulajdoni hányad tartózkodás
mellett megbízza Uwe Fiedler társasházi tulajdonostárs és egyben a Társasházi padlástér vevőjét arra
vonatkozóan hogy a társasház nevében geodétát (földmérőt) bízzon meg a padlástér albetétesítésével, és így a
padlástér közös tulajdonból való kivonása miatt szükségessé váló - a társasházi közös tulajdoni hányadokat
érintő - társasházi alapitó okirat módosításhoz szükséges földmérésifeladatok elvégzésére.

Több napirendi pont nem lévén levezető elnök megköszöni a tulajdonosok megjelenését és közgyűlést bezárja.
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1. oldal

Jelenléti ív
2021.12.13
Társasház: 1015 Budapest, I. kér. Batthyány u. 61
Költséghely: Mind
Hsz.

Em.

Ajtó Név

61.

1.

11.

Kardos Csaba

431

61.

1.

12.

Burányi Endre

226

61.

1.

13.

Burányi Endre

235

61.

1.

14.

Dr. Huszár Péter 'V'ó'/)

61.

1.

15.

Bíró Emőke

230

61.

1.

16.

Szombathy Emese

235

61.

1.

17.

Becker Ágnes

409

61.

1.

18.

Nyéki Andrea

288

61.

2.

19.

Szabó Andrea

447

61.

2.

20.

Gedeon Balázs

243

61.

2.

21.

Csákány Éva

247

61.

2.

22.

Mészárosné V.Eíelka

246

61.

2.

23.

Vájná Zsófia

241

61.

2.

24.

Láng Miklós

248

61.

2.

25.

Fehér Dorottya

418

61.

2.

26.

Szabó Andrea

292

61.

3.

27.

Szabó Anna

451

61.

3.

28.

Önkormányzat

242

61.

3.

29.

Rausch Péter

247

61.

3.

30.

Paksa Katalin

246

61.

3.

31.

M 2003 Kft.

243

61.

3.

32

Önkormányzat

248

61.

3.

33.

Berczelédi Zsolt

422

61.

3.

34.

Bokor Attila

295

61.

fsz.

4.

Lőrinczi Krisztina

138

61.

fszt

Önkormányzat

305

61.

fszt

1

Uwe Fiedler

501

61.

fszt

10.

Kovács András

559

Tul.h

í I

238

Tér.

t

Aláírás
*

2. oldal

Jelenléti ív
2021.12.13
Társasház: 1015 Budapest, I. kér. Batthyány u. 61.
Költséghely: Mind
Tul.h.

Tér.

Ormos Kleopátra

133

28

Legner Service Kft.

142

30

228

48

Horváth Gabriella

218

46

8.

Kurucz Péter

118

25

fszt

9.

Perényi Péter

127

27

Pinc

1

Kovács-Korbel Katalin

463

98

10000

2110

Hsz.

Em.

Ajtó Név

61.

fszt

2

61.

fszt

3.

61.

fszt

5-6. Vas Lajosné

61.

fszt

7/a

61.

fszt

61.
61.

Összesen:

Aláírás

1
MEGHATALMAZÁS

Alulírott [...] (adatok) mint a Budapest I. kér. Hrsz: 13977, Batthyány utca 61. Társasház (a
továbbiakban: Társasház) [...] hrsz-ú albetétében [...] tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos,
ezennel

meghatalmazom

•

[...]-t (adatok),

hogy engem, mint eladót és mint Társasházi tulajdonostársat a Társasház padlásterének (várható
helyrajzi szám: 13977/0/A/36; a továbbiakban: Padlástér) külön ingatlan-nyilvántartási
albetétesítésével, a Padlástér, mint új albetét értékesítésével és a Társasház felújításával, valamint a
Padlástérben kialakítandó új albetétekkel kapcsolatos ügylet(ek) során teljes jogkörrel képviseljenek,

helyettem és nevemben együttesen jognyilatkozatot tegyenek, különösen az alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

a Padlástér külön ingatlan-nyilvántartási albetétesítésére és értékesítésére, illetve a Padlástérben
kialakítandó albetétek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére vonatkozó Társasházi
közgyűléseken helyettem és a nevemben (képviseletemben) részt vegyenek és a Padlástér
külön albetétesítésére és értékesítésére, illetve a Padlástérben (illetve az építkezés során ráépített
emeleten) kialakítandó albetétek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére vonatkozó kérdésekben
helyettem és a nevemben szavazzanak, a vonatkozó előterjesztéseket elfogadják és
jóváhagyják;
mind a Padlástér külön ingatlan-nyilvántartási albetétesítéséhez és értékesítéséhez, mind a
Padlástérben (illetve az építkezés során ráépített emeleten) kialakitandó albetétek (lakások)
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges Társasházi alapító okirat módosításokat
helyettem és a nevemben aláírják,
a Padlástér vonatkozásában helyettem és a nevemben (mint eladó nevében) ingatlan adásvételi
szerződést írjanak alá, annak minden mellékletével és kapcsolódó dokumentumával együtt (így
különösen, de nem kizárólagosan: tulajdonjog bejegyzési engedély, letéti szerződés,
tényvázlat), ideértve a nyilatkozatok (szerződések) szükségszerű módosításának aláírását is;
az illetékes hatóságok által adott (hiánypótló) felhívások vonatkozásában helyettem és a
nevemben valamennyi jognyilatkozatot megtegyék;
az építési engedélyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat helyettem és a nevemben
megtegyék;
a Padlástér szintráépítéssel történő beépítése és a Társasház felújítására vonatkozó vállalkozási
szerződést, annak mellékleteivel együtt helyettem és a nevemben aláírják;

korlátozás nélkül, valamennyi olyan jognyilatkozatot helyettem és a nevemben
megtegyenek, amely ahhoz szükséges, hogy
(i)

-

a Padlástér külön albetétként (tetőtérként) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön;
(ii) a Padlástér, mint külön albetét a Társasház, illetve a Társasház tulajdonostársai által
értékesítésre kerüljenek (a 2021. december 13. napján elfogadott közgyűlési
határozatban meghatározott feltételek szerint);
(iii) a Társasházon (a Padlástérben) szintráépítés valósuljon meg (így a vonatkozó ráépítési
megállapodást is aláírják) és a Padlástérben, illetve a ráépítéssel létrejövő szinten
további albetétek kerüljenek kialakításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre;
(iv) a Társasház teljeskörűen felújításra kerüljön.
mind a Padlástér tulajdon-átruházáshoz, mind a Padlástér birtokának átruházáshoz
kapcsolódó valamennyi eljárás (közüzemi mérőórák átírása, lakcímügyintézés, földhivatali

2
eljárás stb.) során helyettem és nevemben - mindkét jogügylet tekintetében - teljes körűen
eljáijanak.
A jelen meghatalmazás alapján a meghatalmazottak együttesenjogosultak a képviseletemre, oly módon,
hogy a meghatalmazottak jognyilatkozata akkor minősül a nevemben és képviseletemben tett
joghatályos nyilatkozatnak, ha a fenti meghatalmazottakból (aláíróból) legalább kettő teszi meg
(úja alá). A meghatalmazottak a jelen meghatalmazás alapján önállóan nem, csak egy másik fentiekben megjelölt - meghatalmazottal együtt jogosultak a képviseletemben eljárni.
A jelen meghatalmazás aláírásával kijelentem, hogy a Padlástér albetétesítésére, értékesítésére és
felújítására vonatkozó okirat-tervezeteket, így különösen az ingatlan adásvételi szerződés, a
vállalkozási szerződés és az alapító okirat módosításának végleges tervezeteit megismertem és azokat
elfogadom, ugyanakkor a jelen meghatalmazás kiteljed a jelen bekezdésben meg nem határozott, de a
fentiekben részletezett - jövőben esedékessé váló - jognyilatkozatok megtételére is.
A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Kelt: Budapest, 2022.___________

[...]
meghatalmazó

Ellenjegyzem Budapesten, 2022.

[...] ügyvéd
KASZ: [...]

.napján:

Az értékelő íársasá
Szakértő neve:

Hangya Péter
EnH.sz.: 07930/2018

Az értékelés napja:

2022.04.13.

A vizsgálat célja *
első fedezet vizsgálat

Tárgyi ingatlan értékének megállapítása.
éves felülvizsgálat

Az értékbecslést igénylő:

egyéb:

Bp. I. Batthyány u. 61. társasház
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X

Összefoglaló tábla
Az ingatlan helyrajzi száma:

Budapest ház hrsz : 12940

Az ingatlan címe:

1015 Budapest, Batthyány u. 61.

Az ingatlan megnevezése:

osztatlan közös padlás

Az ingatlan hasznosítási formája:

kihasználatlan

Vagyonértékű jog megnevezése:

osztatlan

mérté

közös

ke/időtartama

tulajdonjog
Telek területe______________

631,7 m2

Piaci érték
Piaci összehasonlító megközelítés szerint

Bruttó:78.500.000.-Ft

Egyeztetett (végső) piaci érték

Bruttó: 78.500.000-Ft

Az ingatlan rövidtávú értékesíthetősége *
Könnyen

Átlagos

Problematikus

erős kereslet

kiegyensúlyozott

kínálati túlsúly

Nehéz

X

piac
X

Felelősséget kizáró körülmény nincs
A*.
katlan
. E$$w£n tecsiö

;

Mellékletek:
1. Tulajdoni lap
2. Hivatalos helyszínrajz
3. Alaprajz

U^A49B

X

4. Térképkivonat

..................... í-T-......................................
Az értékelő aláírása

Piaci érték

5. Fotók

X

6. Egyéb...TRT kivonat

X

Bruttó

Likvidációs érték: (75%)

78.500.000. -FT
58.875.000.-Ft
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AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Az ingatlan címe:

1015 Budapest, Batthyány u. 61.

Helyrajzi száma:

Budapest. A padlás nincs albetétesítve

Bejegyzett tulajdonos, tulajdoni hányad:

Társasházi albetétek, osztatlan közös tulajdona

Az esetleges széljegyzetek tartalma:

-

Szolgalmi jogok, haszonélvezet, egyéb terhek:

-

Bérlő:

-

Bérlő minősége

-

Bérleti szerződés időtartama, lejárata:

—

A padlás területe:
A padlás alakja, formája:

631,7 m2
szabálytalan

A padlás határai, kerítettsége:

A padlás utcával,lakóépületekkel, körbevett.

Elhelyezkedése, fekvése, tájolása:

Budapest I. kerületében a Szél Kálmán tér kőzelében helyezkedik el. Kereskedelmi és lakó
ingatlanok találhatóak az ingatlan szűkebb kör
nyezetébem_____ _________________________

Domborzati és lejtésviszonyok:

sík terület

A terület beépítettsége, nyitottsága:
Az ingatlanon jelenleg található:

üres terület
az ingatlanon beépítés nem található

A környező ingatlanok jellemző hasznosítási
formája

alapvetően lakó ingatlan és kereskedelmi ingat
lanok találhatóak.

Lakott településen belüli elhelyezkedése:

Megközelíthetősége:

a településrész központjához kb. 300 m-es tá
volságra, a belvárosi részhez kb. 1 km távol
ságra helyezkedik el.
aszfaltozott út

Közlekedési eszközök:

gépjárművel és tömegközlekedési

eszközzel

elérhető (buszmegálló,villamos ~200m
Metró :~200 m)
Közművesítettség:

a teljes közmű rendelkezés áll az ingatlanon
(víz, villany, gáz, csatorna, telefon).

Amennyiben elérhető a lekötött kapacitások

—

(elektromos áram, gáz, víz, ipari víz , stb.)
A telefonvonalak száma

-
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A hasznosítás formája a tulajdoni lap szerint:

nincs albetétesítve, beépítetlen padlás

Legcélszerűbb hasznosítás a szakértő szerint:

Új lakások kialakítása

Egyéb, az ingatlan értékét jelentősen____________ albetétesíthető. korlátozottan forgalom
befolyásoló körülmény:______

képes

Környezeti állapot ( szemrevételezés és szóbeli

a városrész kiépített, házak, társasházak, épül-

információ alapján)

tek.

A vizsgált ingatlan a városrészt átszelő Batthyány utca nyugati részén helyezkedik el.
Könnyen megközelíthető helyen, aszfaltozott út mellett!

A LEHETSÉGES FEJLESZTÉS ADATAI

A telek mérete:

631,7 m2

A legjobb és legértékesebb hasznosítási forma::

Új lakások kialakítása

A beépíthető összes terület

Főfunkció

Lakó

A beépíthető terület nagysága:

631,7 nm

A beépíthető a földszint alatt:

-

A beépíthető a földszint felett:

-

Építmény magasság:

-

4/26

A Ház adatai :
1890 ben épült 2670 nm telken 5 szintes lakóépület 66 lakásos társasházként.
Az épület belső udvaros és függőfolyosós elrendezésű

Alapozás:

beton sávalapok

Teherhordó falak:

kettősméretű falazóblokk

Koszorúk, áthidalók:

monolit vasalt beton koszorúk, és előre gyártott áthidalók,
fagerendázat

Födémek:

Faszerkezetes pórfödém / Padlástégla

Szigetelések:

nincs

Válaszfalak:

nincs

Fedélszék:

három állószékes összetett tetőszerkezet

Tetőfedés:

cserépfedés

Bádogozás:

horganyzott ereszcsatorna- és lefolyórendszer

Nyílászárók:

értékeléskor nincs beépített nyílászáró csak tetőkibúvók,
bevilágítok

Burkolatok:

nincs

Épületgépészet:

nincs meglévő gépészet
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AZ INGA! LAN ÉRTÉKELÉSE

Értékelés

Piaci összehasonlító megközelítés

A telekérték meghatározása
A telek területe (m2)

631,7 m2

Besorolása:

padlás

Pillanatnyi hasznosí
tási forma:

hasznos katlan,

Legjobb
forma:

új lakások építése,

hasznosítási

A környezet fajlagos telekárai

Helyszín
Budapest,
VII.
kér. Szövetség u.
Budapest, V. kér.
Szt. István krt.
Budapest Vll.ker.
Bethlen G. u.
Budapest I. kér.
Fő út
Budapest Vll.ker.
Rottenbiller u..

Idő

Funkció

Méret

Piaci ár*

Fajlagos ár

padlás

408 nr

65 MFt (K)

159.314.-Ft/m2

padlás

372 m2

85 MFt (K)

22 8.495.-Ft/m2

padlás

352 m2

40 MFt (K)

113.636-Ft/m2

padlás

627 m2

50 MFt

(K)

79.749.-Ft/m2

padlás

722 m2

80 M Ft (K)

72.340.-Ft/m2

2021/
2022

♦megvalósult tranzakció jelölése: (T) kínálati árjelölése: (K)
Fajlagos alapár:

130.707.-Ft/m2
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A tetőtér-érték korrekciója
kínálati ár

-10%

beépíthetőség

közel azonos

0%

beépítettség

azonos

0%

alak, forma, területi méret

1,9 m alatti területek aránya

-5%

fekvés

közlekedés, lakókörnyezet

15%

elhelyezkedés

Belbudai elhelyezkedés

20%

megközelíthetőség

lift hiánya

tagoltság

azonos

infrastruktúra

parkolás

esztétikai benyomás

külső homlokzat felújítása

környezeti szennyezettség

azonos

0%

meglévő közművek

azonosan nincs közmű az ingatlanon

0%

kerítettség

hasonló

0%

gazdasági környezet

hasonló

0%

hatósági előírások

azonos

0%

hasznosíthatóság

azonos

0%

-15%
0%
-5%

Összesítés :

-10%

szumma

-5%

A tetőtérérték megállapítás
Telekérték:

631.7 m2 >

95 %

Összesen :

130.707.-Ft/ m2 =

| Bruttó:
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78.439.231.-Ft

78.500.000.-Ft |

AZ ÉRTÉKEK EGYEZTETÉSE, A VÉGSŐ FORGALMI ÉRTÉK

A végső forgalmi érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszer indoklása:
Budapest város közigazgatási területén a település lakói övezetében, könnyen megközelíthető
helyen helyezkedik el. Az ingatlan reális értékének meghatározásához a piaci összehasonlító
módszerű vagyonértéket. A beépítetlen tetőterek általában nem pénzmozgással járó ügyletek so
rán kerülnek értékesítésre, hanem felújításért un. bartell szerződés keretében.
Az ingatlan értéke a piaci összehasonlító megközelítés szerint
A piaci összehasonlító megközelítés súlyozása

100%

Forgalmi érték kerekítve

Bruttó : 78.500.000.-Ft

A HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSI SZEMPONTJAI

Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés
Budapest város közigazgatási területén az elmúlt 4-5 évben elég lakó ingatlannak kialakítható te
tőtér került szervezett formában lakó terület kialakításra,. A beruházásra alkalmas tetőterek kíná
lat városi viszonylatban viszonylag szűkös, de a kereslet élénk, és egyéb pozitív változások is
várhatóak. Ha covíd virus 4.-5. hulláma és a szomszédban zajló háború nem hoz hatalmas gazda
sági válságot, visszaesést!_________________________________________ ____ ___________________
A vizsgált tetőtér előnye jelen pillanatban a jó elhelyezkedés. Hátrányai többek között: Az ingat
lanban nincs lift és a homlokzat rendkívül rossz állapota

Hosszú távú értékállandóság kockázata

értékét hosszútávon megtartja,

Piaci adatok megbízhatatlanságának kockázata

kis számú piaci összehasonlító értékadat állt
rendelkezésre
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Egyéb adatok megbízhatatlanságának kockáza
ta

Követelés-kényszerbefektetés érvényesítésének

külső befektetőnek nem értékesíthető vagy csak

kockázata

nagy kompromisszummal, nehézségek árán

A VIZSGÁLT INGATLAN FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI

I. kerület

Budapest I. kerülete

ÜirrÁii

‘-üt <ML|l

Budapest I. kerülete zászlaja
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Budapest 1. kerülete címere
Egyéb elnevezés: Budavár

\
! Település

Budapest

i
' Városrészek

a Vár;
a Gellérthegy. Krisztinaváros, lábán. Víziváros egy
része

Alapítás ideje

1873. november 17.

Iránítószám

1011-1016

j Polgármester

V.

Naszály!

Márta : Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP)

Teljes népes-

25 172 fő (2019. jan. 1.)

iség

Rangsorban 22.
Népsűrűség

7 381,82 fo/kmf

Terület

3,41 km-

Budapest I. kerülete
Pozíció Budapest I. kerülete térképén

é. sz. 47° 29' 51k. h. 19'02' 17''Koordináták:

' ■

19' 02' 17”tétkén ▼
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1 ii

Budapest I. kerülete (Budavár) Budai esten a Duna jobb partján, Budán fekvő kerület.
p
Tartalomjegyzék
•

1 Földrajz

•

2Történelem

•

SKözélete
o

3.1 Polgármesterei

o

3.2Képviselö-testület

•

4Közlekedés
4.1 Metró- és HÉV-állomások a kerületben

o

•

SKultúra
5.1 Oktatási rendszer

o

5.2Kulturális intézmények

o

■

5.2.1 Múzeumok
5.3Helyi média

o

•

GNépesség
6.1 Népcsoportok

o

•

7Turizmus
7.1 Épített örökség

o

•

SSport

•

9Testvérvárosok

•

1 (Képgaléria

•

11 Jegyzetek

•

12Források

•

13További információk

•

14Kapcsolódó szócikkek

Földrajz
Északon Budapest II. kerülete, nyugaton a XII. kerület, délen a XL kerület, míg keleten a
Duna által az V. kerület határolja.
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Közélete
V

Az I. kerület zászlaja a Bécsi kapunál

Polgármestereiiszerkesztési
Polgármester

Párt

Időszak

Források

Lieeti Imre

MDF

1990-1994 ! ^

Katona Tamás

MDF

1994-1998

Nagy Gábor 'I amás

Fidesz

1998-2019 ! ™miíUUiJ

V. Naszálvi Márta

PM

ül

i 2019-

Közlekedés

Metró- és HÉV-állomások a kerületben
Vonal

Állomás

Megnyitás

neve

időpontja

Batthyány

1972. dec-

Átszállási kapcsolatok

11.39. 109
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Vonal

Állomás

Megnyitás

neve

időpontja

tér

ember 22.

Átszállási kapcsolatok

J

ö

19

©990

Ö 4. 6. 17. 56. 56A, 59. 59B, 61

@

Széli Kál

1972. dec

mán tér

ember 22.

© 5. 16. 16A. 21. 21 A. 22. 22A. 39. 91. 102. 116. 128. 129. 139. 140. 140A. 149.

\5‘

? 782, 783. 784.785.786. 787. 789. 794. 795
© 9J6, 922, 956, 960, 990

17. 56.56A. 59. 5913.61

€ 21,21Á, 39, ii, 102,139, J40,
Déli pá

1972. dec

lyaudvar

ember 22.

140A

^ 960, 990

Z30

ÍJ

. __

IC, sebesvonat, g

Kultúra

Oktatási rendszer
A kerületi önkormányzat fenntartásában egy óvoda, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
összesen hét telephellyel,három általános iskola (Batthyány Lajos Általános Iskola, Buda
vári Általános Iskola, Lisznyai Utcai Általános Iskola), négy gimnázium (Kosztolányi Dezső
Gimnázium, Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Toldy Ferenc Gimnázium. Petőfi Sándor (ko
rábban Werbőczy) Gimnázium), egy zeneiskola (Farkas Ferenc Zeneiskola), valamint egy
nevelési tanácsadó és logopédiai intézet működik.^ Ezen kívül több egyházi oktatási
nevelési intézmény is található a kerületben (Budai esti Eg etemi Katolikus Gimnázi
um, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium).
A Gellérthegyen működik a Mathias Corvinus Collegium.
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Kulturális intézmények

A Zenetörténeti Múzeum udvara

•

Arany Sas Patikamúzeum

•

Budapesti Történeti Múzeum

•

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

•

Magyar Nemzeti Galéria

•

Mátyás templom gyűjteménye

•

Országos Színháztörténeti Múzeum ésjntézet

•

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

•

Zenetörténeti Múzeum

Népesség

Lakosságszám

Év

Népesség

Átl. vált.(%)

1870

30 100

—

1880

31 288

0,39%

1890

34 071

0,85%

1900

35 849

0,51%

: 1910

40 909

1,32%
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1920

43 318

0,57%

1930

41 630

-0,40%

1941

41 436

-0,04%

1949

32 478

-3,04%

1960

44 086

2,78%

1970

46 631

0,56%

1980

41 097

-1,26%
:

1990

34 778

-1,67%

2001

25 914

-2,67%

2011

24 158

-0,70%

2017

25 219

0,72%

2019

26 149

1,81%!

A 2011-es népszámlálás alapján a kerületnek 24 158 lakosa volt. A lakosságszám az
1970-es népszámláláson érte el csúcspontját, 46 631 főt, amely a 2000-es évek közepéig
folyamatosan csökkent. 2011-ben a népsűrűség 7 084 fő/km2 volt.
A kerület korszerkezete idősebb a budapesti átlagnál, a gyerekkorúak (0 és 14 év között)
mindössze a lakosság 10,2%-át alkotják (a budapesti átlag 12,2%), míg a 65 év felettiek a
lakosság 25,9%-át, aminél csak a 12. kerületben magasabb az idősek aránya (a budapesti
átlag 18,8%).
'
A lakosság 3,62%-a nem magyar állampolgár.
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I. kerül a lakosságszámánaK alakulása (fö)

Népcsoportok
Jelentős nemzetiségi csoportok
Nemzetiség

1

‘

Népesség

Németország

678

Oroszország’

98

Románia

85

' Szlovákia

75

(2011)

Lengyelország 58

2001-ben a város lakossága 25 914 fő volt, 24 117 fő (96,48%) magyar, 415 fő
(1,66%) német, 31 fő (0,14%) román, 53 fő (0,21%) cigány nemzetiségűnek vallotta ma
gát.
2011-ben a város lakossága 24 158 fő volt, 22 498 fő (88,97%) magyar, 678 fő
(3,01%) német, 85 fő (0,38%) román, 42 fő (0,19%) cigány nemzetiségűnek vallotta ma
gát.
A 2011-es népszámlálás szerint a budapesti kerületek közül az I. kerületben a legalacso
nyabb a romák aránya. A kerületben viszonylag jelentős szá
mú német és orosz nemzetiségű ember él.
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Turizmus

Épített örökség

A Szilágyi Dezső téri templom légifotója

•

Budai Várnegyed
Bécsi kapu

o

Budavári evangélikus templom (Bécsi kapu tér)

o
o

Budai Vár-barlang

o

Budavári Palota

o

Francia Intézet

o

Halászbástya

o

Mátyás-templom

o

Nemzeti Táncszínház

o

Magyar NemzetiLevéltár

o

Sándor-palota

o

Budavári sikló

o

Szentháromság-szobor

o

Várszínház

.

Víziváros
o

Batthyány tér

•

Tabán

.

Krisztinaváros
o

Naphegy

o

Vérmező
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o

Városmajor

o

Krisztinavárosi Havas Boldp-iasszon -; lébániatem, lom

•

Gellért-hegy

Sport
A kerületben 2010-ben épült egy tanuszoda az ottani általános iskolások részére, amit úgy
építettek meg, hogy úszásoktatásra ne legyen alkalmas, így a gyerekek kénytelenek más
kerületekben lévő uszodákba járni.

Testvérvárosok
A Budavári Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait elsősorban a közép-európai országok
fővárosainak belvárosi kerületeivel, valamint határon túli magyar városokkal alakította ki. A
kerület testvérvárosai a következők:
•

Bécs I. kerülete, Ausztria

•

I I Capestrano, Olaszország

•

G Carouge, Svájc

•

mt Lendva, Szlovénia

•

Marlow, Egyesült Királyság

•

™ Munkács, Ukrajna

•

M

•

M! Pozsony I. kerülete, Szlovákia

•

■■ Regensburg, Németország

•

I

•
•

Prága I. kerülete, Csehország

Székelyudvarhely, Románia
Varsó - Sródmiescie, Lengyelország

** Zenta, Szerbia
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AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE:

Az ingatlanok értékének megállapítása folyamatában sohasem hagyható figyelmen kívül, hogy az
az adott környezetben mire alkalmas, ott milyen tevékenység végezhető.
A telőtér adottságai miatt társasházi lakások építésére alkalmas !

A hasonlítható (azonos kaliberű) ingatlanok között földrajzi egységenként, de még egy településen
belül területrészenként is olyan különbségek lehetnek, amelyek bonyolulttá teszik akár csak a fajla
gos értékek összehasonlítását.
A helybeli ingatlanokat nyilván elsősorban helybeliekkel lehet összehasonlítani, de a megvalósult
adásvételek során csak az árat rögzítik, a műszaki tartalomra vonatkozóan ma még ezek az okiratok
igen ritkán közölnek olyan információkat, amelyet klasszikus összehasonlító ár-érték adatként fel
lehetne használni. Tetőtér beépítéseknél különösen igaz, hogy legtöbbször un. bartel üzlet keretében
cserél tulajdonjogot az adott ingatlan.
Az illetékhivatali adatok kutatására is csak konkrét ügyben történt bírósági kirendelés alapján, és
csak arra a körzetre vonatkozóan van mód!
Az ingatlan a környezeti összharmóniába illeszkedik, jól megközelíthető.

Az árak, értékek kialakításakor figyelembe vesszük

> a munkánk során szerzett helyi-, és megyei ingatlanpiaci tapasztalatokat,
> Környéken értékesített hasonló ingatlanok (telek, ház,lakás,tetőtér stb.)
> az Építési Vállalkozók Szövetségének szakmai projektjeit, egyéb műszaki szakanyagok adatait,
Az értékelemzési munkánk során mindig igyekszünk vizsgálni a városban folyó kisebb és nagyobb
beruházások normatíváit, költség-előirányzatát-, és az előző hónapokban végzett értékbecsléseink
során, a bírálók által elfogadott adatokat is.
Az ingatlan-szakirodalom, valamint az értékelemzések módszereire vonatkozó tanulmányok általá
ban abban egyetértenek, hogy mindenféle ingatlan forgalmi értékének megállapításához elengedhe
tetlen az alábbi jellemzők megismerése, és számbavétele:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

a vizsgált ingatlan rendeltetése,
a hely, a település jellege,
az ingatlan földrajzi, és
településen belüli elhelyezkedés,
az infrastrukturális ellátottság,
a közművesztettség színvonala,
az ingatlanpiaci viszonyok (a kereslet-kínálat) helyzete az adott környezetben,
a megtérülés prognosztizálása,
összehasonlító adatok.
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Minden ingatlan műszaki tartalmának megismerésén túl mindig szükséges annak vizsgálata is, hogy
az adott ingatlan csak az eredeti célra alkalmas-e.
Az ingatlanok piaci forgalmi értékének meghatározásához különféle módszereket alkalmaznak, a
mi gyakorlatunkban a könnyen érthető és áttekinthető értékelemzések segítették elő a felek érdekei
nek megvalósulását, az üzlet megkötését, a megegyezést.
Az értékelés során az óvatosság elvét követjük, ezért a becslés minden figyelembe vett tényező el
lenére is csak közelítő támpontot ad.
A forgalmi érték alatt azt a pénzösszeget értjük, amelyet a nyílt ingatlanpiacon az adott ingatlan tu
lajdonjogáért és korlátozásmentes használatáért még biztonsággal el lehet érni az adott időpont
ban.
Minden szabatos eljárás lényege annak az értéknek a megközelítése, amelyen az ingatlan a szabad
piacon biztosan (nagy valószínűséggel) behatárolható időn belül értékesíthető.

Piaci értéken azt az árat értjük, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányo
san, magánjogi szerződés keretében az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a
következőket:
■
■
■
■
■
"

az eladó hajlandó az eladásra,
az adásvételi tárgyalások lebonyolítására ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre,
figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és piaci helyzetét
a tárgyalások időszakában az érték nem változik
a vagyontárgy értékesítésre meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik,
átlagostól eltérő, speciális vevői külön-ajánlat figyelembevétele nem szükséges.

20/26

Alaprajz:

EGYÉB HELYSÉG
(PADLÁSTÉR)
BRUTTÓ
IX. LB

TÁRGY

BP.I. BATTHYÁNY UTCA 61

TERV
ALAPRAJZ
TERVEZŐ SEMMELWEIS TAMÁS
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KELT 2013. II. HÓ
TERVFAJTA FELM
LÉPTÉK M 1:100

A ház tulajdoni lapja:

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem tóteles tulajdoni lap

Nem tóteles tulaj doni lap

Budapest Főváros Konxányhivatala Földhivatali Föcadáiy
Budapest, X!, Budafoki út 59 ISi 9 Budapest, Pf 415

Gidai:

N«fii Biielestulajdoűi lap - Szende másolat
IVicgrcndciés szám: S0ŰÖ004/18 3378/20 22
2022.04.14
S rektor

BUDAI-EST 1. XKR .
Baltarúl&t

:

£1

13977 Bolyraj*i *zám

1Ü1Í. BUDAPEST r.KER.

Batthyány afcca 61

rfeluliTistgalat alatt”

I RÉSZ
1

As ingatlan adatai :
alrészlet adatok
jnűvelési ág/kivett megnevetéa/

min.o

te fület
ha r*2

kat.t.^öv. áldott fly «latok
k .fii 1,
tér. kat.jöv
ha m2

Kivett lakóház, udvar

0

971

k.fill

Ü.ŰŰ

rárKasház

n.RESÍ

-l—------ -

—■

■

4. hányad; 0/0
bejegyző határozat, érkezési idő: 1864Í7/1993/VTII.31./
jogcím: eredeti felvétel
jogállás: t ársashástul a jdon
név; TÁRSASHÁ2 TULAJD7N
cím: - - —
A tulajdonjogot a 13977/Ű/A/1-35 számú kúlönlapok ta :almazzák.

---------------------------------------1.

.....

bejegyző határozat, érkezési idő: 86579/l/2UO£/OS.03.17
-

a Szervezeti ás Működési Szabályzat benyújtva

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

3. bejegyző határozat: 51)0001/841/1997/97 -10.10
A földréazl athez tartoznak a.z alapi tó okirat szerint közős tula^jvro^ban álló épületrészek,
berendazéaek és helyiségek.

2. bejegyző határosat, érkezési idő: 127^6/1/2012/11.00.29
'Vez* ték jog
.8 m2 területre 710 3/1 34/2011 .
jogosult:
név

cím

HÁt/EATI KFT.

1152 BUDAPEST Váci út.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VÉGE'

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Ház

23/26

Tetőtér, házbelső.
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1

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről

(i) a Budapest I. kér. Hrsz: 13977, Batthyány utca 61. Társasház tulajdonosai
[...] (eladók adatai és meghatalmazottjaik adatai - a továbbiakban: Meghatalmazottak),
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a
továbbiakban: Önkormányzat)
mint Eladók (a továbbiakban: Eladók)
másrészről
(ii) Uwe Fiedler (adatok) mint Vevő (továbbiakban: Vevő)
(az Eladók és a Vevő a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben a következő
feltételekkel:
I.

Az adásvétel tárgya

1. A Felek rögzítik, hogy az Eladók tulajdonát képező, a Budapest I. kerület 13977hrsz. alatt felvett,
természetben a 1015 Budapest, Batthyány utca 61. szám alatt található társasházi ingatlan (a
továbbiakban: Társasház), társasházi Alapító Okiratának II. fejezete szerint a Társasház közös
tulajdonában álló épületrészek közé tartozik a I/XIV. pontban feltüntetett bruttó 631,70 m2 alapterületű
padlástér (továbbiakban: Ingatlan).
2. Az Eladók tájékoztatják Vevőt arról, hogy a padlástér (Ingatlan) a Társasház közgyűlésének
.......................... határozata és a társasházi Alapító Okirat .................... napján aláírt módosítása
(továbbiakban: Módosított Alapító Okirat) útján kivonásra kerül a társasházi közös tulajdont képező
épületrészek közül és a... földmérő által készített... számú változási vázrajz alapján önálló ingatlanként
(önálló albetétként) kerül majd felvételre az ingatlan-nyilvántartásba 13977/0/A/36 (padlástér)
helyrajzi szám alatt, amely önálló Ingatlan tulajdonjoga az Eladókat közös tulajdoni arányban illeti meg,
az alábbi részletezés szerint:

Név:

Tulajdoni hányad:

1:...

2:....
3:....
60:....
3. Felek megállapodnak abban, hogy Eladók eladják, Vevő pedig adásvétel jogcímen megveszi a 2.
pontban körülírt padlástéri Ingatlant, a megtekintett és megismert állapotban. Az Eladók szavatolnak az
adásvétel tárgyát képező Ingatlan per-teher- és igénymentességéért.
4. A Vevő az 1/2. pontban megjelölt és körülírt Ingatlant lakásépítés céljára vásárolja meg.
5. Felek tudomással bírnak arról, hogy az adásvételi szerződés hatályba lépésének és a Vevő Ingatlanra
(padlástérre) vonatkozó tulajdonszerzése ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele az
Alapító Okirat módosítása alapján az Ingatlan (padlástér) albetétként történő ingatlan-nyilvántartási
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átvezetése, azzal, hogy a tulajdonszerzés feltétele a II/l pontban rögzített Vételár Eladók részére történő
hiánytalan megfizetése is.
Eladók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Módosított Alapító Okiratot a szükséges mellékletekkel amely mellékleteket a Vevő készített és adja át a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Eladóknak
- legkésőbb a Módosított Alapító Okirat - valamennyi aláíró fél - aláírását követő 30 napon belül az
illetékes Földhivatal felé benyújtják.

II. Vételár
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan kölcsönösen kialkudott vételára bruttó
140.000. 000,- Ft, azaz bruttó egyszáznegyven-millió forint (továbbiakban: Vételár).
Felek kijelentik, hogy a Vételár meghatározására együttes akarat-elhatározásuk alapján, a vonatkozó
forgalmi értékviszonyok és az Ingatlan jelenlegi állapotának figyelembevétele mellett került sor.
2. A Vevő a padlástér külön albetétként történő nyilvántartásba vételét követő 5 (öt) munkanapon belül
14.000. 000,- Ft, azaz tizennégymillió forint foglalót köteles megfizetni az alábbi megbontásban:
(i) a foglaló összegéből 12.887.000,-Ft azaz tizenkétmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer forint összeg
az Eladók által megbízott ügyvéd által megadott ügyvédi számú bizalmi őrzési számlára (letéti
számlára; továbbiakban: Letéti Számla) történő banki utalással kerül teljesítésre (..........................
ügyvéd letéti bankszámlaszáma:............................. [... Bank]) foglaló/vételár-részlet jogcímen; míg
(ii) a foglaló összegéből 1.113.000.-Ft. azaz egymillió-száztizenháromezer forint összeg a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzatnak a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-00379543
00100000 bankszámlájára történő banki utalással kerül teljesítésre foglaló/vételár-részlet jogcímen.
Felek kijelentik, hogy a foglaló és a vételárelőleg jogi természetével tisztában vannak, azaz tudomással
bírnak azon tényről, hogy amennyiben a szerződés teljesítése Eladók érdekkörébe tartozó okból hiúsulna
meg, a foglaló kétszeres összege Vevő részére visszajár. Abban az esetben, ha a szerződés teljesítése a
Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsulna meg Vevő a foglaló összegét elveszíti. Ha a szerződés
teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős vagy mindkét felet felelősség terheli,
a foglaló visszajár. A foglalón felüli vételárelőleg a szerződés bármely okból történő meghiúsulása
esetén visszajár. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a használatbavételi engedély
beszerzése a Vevő érdekkörébe tartozik.
3. A Vevő a Vételárból még fennmaradó 126.000.000,- Ft azaz egyszázhuszonhat-millió forint összegű
vételárrészt az Ingatlan (padlástér) Vevő által kezdeményezett beépíttetésére az illetékes hatóság által
kiadott jogerős építési engedély kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül egyenlíti ki az alábbi
megbontásban:
(i)

105.983.000.- Ft. azaz százötmillió-kilencszáznyolcvanháromezer forint összeg a Letéti
Számlára történő banki utalással kerül teljesítésre vételár jogcímen;

(ii)

10.017.000.- Ft. azaz tízmillió-tizenhétezer forint összeg a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatnak a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-00379543-00100000 számú
bankszámlájára történő banki utalással kerül teljesítésre vételár jogcímen; míg

(ifi)

10.000.000.- Ft. azaz tízmillió forint összeg a Társasháznak a [...] banknál vezetett [...] számú
bankszámlájára történő banki utalással kerül teljesítésre vételár jogcímen.

4. Az Eladók a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámokra történő teljesítést a Vevő részéről
megfelelő és szerződésszerű teljesítésnek ismerik el. A Felek rögzítik, hogy a Vevő mindösszesen tehát
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118.870.000,- Ft, azaz száztizennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forint összeget teljesít Letéti
Számlára, 11.130.000.- Ft, azaz tizenegymillió-százharmincezer forint összeget teljesít az
Önkormányzat számlaszámára és 10.000.000.- Ft azaz tízmillió forint összeget teljesít a Társasház
számlaszámára.

III. Vevő ingatlanvásárlásának célja

1. Az Eladók tudomásul veszik, hogy a Vevő az Ingatlant saját maga által kialakítandó lakásokkal és
szintráépítéssel történő beépítés (továbbiakban: Beépítés) céljából vásárolja meg, ennek sikeres
előmozdítása érdekében együttműködnek. Ennek keretében Eladók minden szükséges nyilatkozatot és
hozzájárulást - ideértve a jogerős építési engedély megszerzéséhez való hozzájárulást, a fellebbezési
jogról való lemondást vagy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően az Alapító
Okirat újabb módosításához való hozzájárulást, a szintráépítésre vonatkozó ráépítési megállapodást
annak maguk vagy meghatalmazottjuk által történő aláírását - Eladók maguk, vagy meghatalmazottjuk
útján megadják.
2. A Vevő a Beépítés keretében jogosult az általa megvásárolt, és az 1.2. pontban a jelen szerződés
tárgyaként körülírt Ingatlan szintráépítéssel történő bővítésére, beépítésére és ennek során a közös
tulajdonú tetőszerkezet és egyéb közös tulajdonban lévő épületszerkezeti rész - építési engedély alapján
- történő átépítésére, megváltoztatására.
Az Eladók a jelen szerződés aláírásával is kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Ingatlan Vételárát a
Társasháznak - a Vevő, mint az Ingatlan (padlástér) beépítésével megbízott vállalkozó és az Eladók
(Társasház) mint megrendelők között, a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt
vállalkozási szerződés (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) feltételei szerinti - felújítására
fordítják, tekintettel arra, hogy az Ingatlan (padlástér) Beépítése és a Társasház felújítása egymástól
függő és elválaszthatatlan műszaki, felújítási és kivitelezési munkákat, feladatokat (pl. tető - kémény,vezetékek felújítása, lift beépítése) feltételez, amely nélkül a Vevő az általa az Ingatlanban építendő
lakásokra sem építési, sem használatbavételi engedélyt nem kaphat.
A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa, mint fővállalkozó által a Vállalkozási
Szerződés szerinti feladatok elvégzésére megbízott alvállalkozó, bármely okból a Vállalkozási
Szerződés szerinti kivitelezési munkákat határidőre nem tudja befejezni, illetve neki felróható okból 90
(kilencven) naptári napot meghaladó késedelembe esik ,úgy a Vevő, mint a Vállalkozási Szerződés
szerinti vállalkozó másik kivitelező céggel (alvállalkozóval) köteles befejezteti a kivitelezési munkákat,
és amennyiben a Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj fennmaradó összege már nem fedezi a
fennmaradó munkálatokat, úgy a fennmaradó munkálatok költségét a Vevő saját költségére egyenlíti ki.
3. A Beépítés feltétele, hogy a Vevő, úgy is mint vállalkozó a saját költségén jogerős építési engedélyt
(továbbiakban: építési engedély) szerezzen. A Beépítés során a Vevő, mint vállalkozó köteles betartani
az építési engedély és a vonatkozó hatályos építési jogszabályok rendelkezéseit. Az építési engedély
kérelmet a szükséges tervrajzokkal és minden egyéb mellékletével együtt a Vevő készítteti el saját
költségén. Az építési engedélyezési tervdokumentációt a Vevő legkésőbb az El pontban
meghatározott Ingatlan albetétesítését követő 90 (kilencven) naptári napon belül - az Eladók által
megbízott műszaki ellenőr előzetes jóváhagyását követően - köteles benyújtani az illetékes
Kormányhivatal felé. Eladók a Beépítéshez szükséges valamennyi engedélyüket és hozzájárulásukat a
jelen szerződésben foglaltak szerint vállalják kiadni, feltéve, hogy az engedélyezési tervdokumentáció
megfelel a Vállalkozási Szerződésben rögzített műszaki tartalomnak. Eladók már jelen szerződésben
lemondanak az építési engedély kiadására, jogerőssé válására vonatkozó fellebbezési jogukról.
4. Az Eladók a jelen adásvételi szerződés aláírásával is hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Beépítés
kivitelezését a Vevő, mint vállalkozó a jogerős építési engedély alapján megkezdje.
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5. Felek megállapodnak, hogy a Beépítés során az Ingatlanban létrehozott minden új hasznos beépített
terület az Alapító Okiraton is feltüntetett módon a Vevő tulajdonát (fogja) képezi. Az Eladók
hozzájárulnak, hogy a Vevő az adásvétel tárgyát képező Ingatlanon, építési engedély alapján építsen, és
az építéssel minden további jognyilatkozat nélkül kizárólagos tulajdonjogot szerezzen az Ingatlanon
belül megvalósult új ingatlanrészeken.
6.

Az Eladók, mint tulajdonostársak kötelesek a saját tulajdonukat képező ingatlanuk (önálló
albetét) értékesítése esetén a jelen szerződés tartalmáról, az ebben foglalt kötelezettségekről a
saját vevőiket (jogutódok) tájékoztatni. Ebből a tényből adódóan a tulajdonostársat jogszavatosság
terheli. Ennek elmulasztásából eredően a tulajdonostárssal szerződő fél, mint vevő valamennyi vagyoni
és nem vagyoni káráért felelősséggel tartozik, köteles azt megtéríteni. A tulajdonostársak a
jogutódjaiktól, mint vevőktől az adásvételi szerződés megkötésekor beszerzik, és a Vevőnek átadják a
teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozatot, miszerint a jogutódok a jelen adásvételi szerződés
és a Vállalkozási Szerződés tartalmát megismerték és vállalják az azokban foglalt kötelezettségeik
teljesítését.
7. A Vevő vállalja, hogy a Meghatalmazottak és a Vállalkozási Szerződésben megjelölt műszaki ellenőr
részére a terveket és dokumentációkat előzetes jóváhagyás végett bemutatja, és erről tájékoztatást ad a
részükre. A terveket és dokumentációkat csak a Vállalkozási Szerződésben meghatározott okból és
módon lehet kifogásolni.
8. Az Eladók - úgyis, mint a Társasház közgyűlését alkotó tulajdonostársak összessége - a jelen
szerződés aláírásával egyhangúlag hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Vevő a Beépítés alapjául
szolgáló műszaki- és tervdokumentáció, statikai szakvélemény alapján kiadásra kerülő jogerős építési
engedély alapján - a vonatkozó szakhatósági állásfoglalásokra is figyelemmel - annak megfelelően és
az irányadó előírások betartása mellett 2 szintet a Társasházi épületre ráépítsen, és az Ingatlanban
az építési engedélyben szereplő számú, de legfeljebb 11 db. lakást kialakítson. Az Eladók a jelen
adásvételi szerződés aláírásával egyhangú hozzájárulásukat adják valamennyi olyan kivitelezési
munkálatok elvégzéséhez is, amelyek a Vállalkozási Szerződés szerinti - és a vállalkozói díjjal fedezett
- vállalkozási feladatok részét ugyan nem képezik, de amelyek szükségesek a Beépítés, illetve a
beépítésre kerülő lakások rendeltetésszerű használatához.
9. Az Eladók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társasházban a Vevő, mint vállalkozó által
elvégzésre kerülő építési munkálatokhoz szükséges valamennyi (hozzájáruló, és egyéb más)
nyilatkozatot - így különösen az építési engedély és a használatba vételi engedély kiadásához szükséges
nyilatkozatot, a fellebbezési jogról lemondást tartalmazó nyilatkozatot - 15 (tizenöt) napon belül
megadják a Vevő részére. Jelen határidő az aktuális nyilatkozat kiadásáról szóló értesítés a Társasház
közös képviselőjének tudomásszerzését követő-, az Önkormányzat esetében az Önkormányzat részére
történő kézbesítést követő napon kezdődik. Az értesítésről való tudomásszerzéssel kapcsolatos
bizonyítási teher a Vevőt terheli. Az Eladók késedelme kizárja a Vevő egyidejű késedelmét jelen
szerződés tekintetében. Az Eladók ilyen késedelme esetén a késedelem idejével a jelen szerződésben
megjelölt teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak. A Felek rögzítik, hogy a Vevő a jelen
Szerződés aláírásakor a Társasházban albetét tulajdonnal rendelkezik. Erre tekintettel a Felek
megállapodnak, hogy a Vevő a jelen szerződés, illetve a Vállalkozási Szerződés szerinti
jogviszonyokban nem hivatkozhat olyan Eladói (tulajdonosi)/megrendelői késedelemre, amelyet
a Vevő, mint társasházi tulajdonos okoz, vagy amely neki, mint társasházi tulajdonosnak
felróható. Az ilyen jellegű késedelmek és szerződésszegések esetére a Felek megállapodnak, hogy a
Ptk. 6:156. § (2) bekezdése szerinti rendelkezést - miszerint a jogosult késedelme a kötelezett egyidejű
késedelmét kizárja - a jelen bekezdésben hivatkozott szerződéses kapcsolataikban nem kívánják
alkalmazni. A Felek a jelen szakaszban hivatkozott szerződéses jogviszonyaikban a jelen bekezdés
szellemében értékelnek valamennyi, a Vevő, mint társasházi tulajdonos által megtett vagy megtenni
elmulasztott nyilatkozatot vagy cselekményt, és a Vevő nem hivatkozhat olyan szerződésszegésre,
jognyilatkozatra vagy ennek hiányára, amelyet a Vevő, mint társasházi tulajdonos tett, vagy amelyet
elmulasztott megtenni.
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10. Felek egymással együttműködnek annak érdekében, hogy a Vevő által kialakításra került új lakások
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges Alapító Okirat újabb szükségszerű
módosítása megtörténjen, és ehhez az Eladók minden szükséges nyilatkozatot maguk, vagy képviselőjük
útján megtesznek. Az építési engedély alapján a Beépítéssel kapcsolatos változásoknak megfelelően a
jogerős használatbavételi engedély kiadását követő legkésőbb 60 (hatvan) naptári napon belül
módosítják a Felek az Alapító Okiratot a Vevő költségén.
Az Alapító Okirat módosításához az Önkormányzat részéről tulajdonosi döntés szükséges, melyre
tekintettel az Önkormányzat esetében az Alapító Okirat módosítása a Vevő költségén elkészített
módosító tervezet egyeztetését követően, a módosító tervezet Önkormányzat részére történő
átadását/kézbesítését követő naptól számított 90 (kilencven) naptári napon belül végezhető el. A
módosító tervezet jóváhagyásáról rendelkező tulajdonosi döntést követően, tulajdonosi felhatalmazás
alapján a módosító okiratot az Önkormányzat nevében a Polgármester jogosult aláírni, valamennyi
tulajdonostárs aláírását követően.
A Felek megállapodnak, hogy az Eladókat a jelen szakasz szerinti Alapító Okirat módosítás aláírására
vonatkozó kötelezettség kizárólag abban az esetben terheli, ha a Vállalkozási Szerződés szerinti
felújítási munkák teljeskörűen teljesültek, megtörtént a Vállalkozási Szerződés szerinti feladatok
végleges átadás-átvétele és a vonatkozó használatbavételi engedély jogerős kiadása.
11. Az Eladók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beépítés következtében kialakult új ingatlanok
(albetétek) adatait és részletes leírásait is tartalmazó, a Vevő által és költségén előkészített Alapító
Okirat újabb módosítását aláírják, illetve ezen kötelezettségvállalásra vonatkozóan esetleges
jogutódjaik figyelmét felhívják. Eladók ezen kötelezettségüket arra az esetre is fenntartják, hogyha
adminisztratív okok miatt (pl. elírás, stb.) az Alapító Okirat ismételt benyújtása válik szükségessé.
Eladók - kivéve az Önkormányzatot - a jelen pont teljesítésére az Alapító Okirat tervezetének
kézhezvételét követő 30 napot jelölnek meg. Az Önkormányzat esetén a módosítás a módosító tervezet
Önkormányzat részére történő átadását/kézbesítését követő naptól számított 90 (kilencven) naptári
napon belül végezhető el. A felek tudomással bírnak arról, hogy ezen második Alapító Okirat
módosításához az Eladók, mint tulajdonostársak egyhangú, azaz 100%-ának hozzájárulása szükséges.
Amennyiben bármely Eladó - kivéve az Önkormányzatot - a jelen IIE11. pont szerinti kötelezettségének
teljesítése során az Alapító Okirat módosításával alapos ok nélkül harminc (30) naptári napot
meghaladó késedelembe esik, úgy az adott mulasztó Eladó fél napi 20.000 Ft (azaz húszezer forint)
összegű késedelmi kötbért köteles a Vevőnek megfizetni. Fiatvan (60) naptári napot meghaladó
késedelem az Alapító Okirat módosításának megtagadásaként értékelendő. Amennyiben pedig bármely
Eladó fél - kivéve az Önkormányzatot - az Alapító Okirat módosítását alapos indok nélkül
megtagadja, úgy az adott érintett Eladó fél/személy 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű
kötbért köteles megfizetni a Vevőnek, és köteles továbbá az ezen összegen felüli esetleges, és a jelen
kötelezettségvállalás megszegéséből eredő valamennyi kárt és többletköltséget a Vevő részére
megfizetni. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a jelen szakasz szerinti kötbér és egyéb, a jelen szakasz szerinti kötelezettség megszegéséből eredő - igényét a Vevő kizárólag az
érintett mulasztó Eladó féllel/személlyel szemben érvényesítheti, az Eladók közösségével, illetve a
Társasházzal, vagy bármely másik Eladóval szemben ilyen igény nem érvényesíthető. A jelen szakasz
szerinti rendelkezés bármely Eladó fél/személy általi megszegése nem minősül az Eladók egyetemleges
szerződésszegésének, ezért a Vevő ilyen esetben nem hivatkozhat a jelen Szerződés Eladók általi
megszegésére.
A jelen pont tekintetében az Önkormányzat kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési
kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli, ugyanakkor az Alapító Okirat módosításához szükséges
intézkedéseket az Önkormányzat az általában elvárható módon megteszi, az Alapító Okirat
módosításához- és aláíráshoz kapcsolódó ügyintézésben, folyamatban együttműködik. Az Alapító
Okirat módosításához kapcsolódó felelőssége az Önkormányzatnak a polgári jogi általános felelősségi
szabályok szerint áll fenn.
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12. Az Eladók kötelesek tűrni az építési munkálatok elvégzésével szükségszerűen felmerülő (esetleges
kellemetlenséget, illetve kényelmetlenséget okozó, zaj, por, használati korlátozásokkal együtt járó)
hatásokat, és ezzel összefüggésben semmilyen igényt a Vevővel - úgy is mint vállalkozóval -szemben
nem érvényesítenek.
13. Amennyiben bármely Eladó (tulajdonostárs) (illetve azok bármely jogutódjának) a jelen (III/1-12.)
pontokban foglaltakkal összefüggésben felmerülő szerződésszegése miatt, illetve ezzel közvetlen
összefüggésben a Vevői oldalon késedelem, vagy más szerződésszegés következik be, úgy emiatt a
Vevőt kár és joghátrány nem érheti, ezért ennek következményeit az ezt okozó Eladónak
(tulajdonostársnak) magának kell viselnie - egyúttal Vevői szerződésszegés ebben az esetben kizárt. Az
Eladók és a Vevő pedig együttműködnek a szerződésszegés megszüntetése, illetve orvoslása, valamint
annak érdekében, hogy a Vevőt kár, joghátrány egyáltalán ne érhesse, illetve szükség esetén ennek
csökkentése iránt.
14. Az Eladók az Ingatlan Vevő általi Beépítéséhez és egyéb helyreállítási-felújítási munkákhoz,
valamint az Ingatlan esetleges beépítéshez szükséges mértékben a Vevő, mint vállalkozó számára
biztosítják a külön-, illetve közös tulajdoni illetőségű ingatlanrészekbe való bejutást, lakáson belül is, a
Vevő előzetes egyeztetési kötelezettsége mellett. A Vevő, mint vállalkozó a lakásokban,
jegyzőkönyvvel és képanyaggal dokumentált állagfehnérést végez a munkák megkezdése előtt. A
jegyzőkönyvet mindkét fél aláírásával hitelesíti. Amennyiben a munkálatok során a lakások
bármelyikében kár keletkezik a Vevő, mint vállalkozó köteles azokat helyreállítani az állagfelmérési
jegyzőkönyvben rögzítetteknek megfelelően.

IV.
Jognyilatkozatok
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő tulajdonjoga bejegyzésének feltétele - a Módosított
Alapító Okiratnak megfelelően az Ingatlan (padlástér) 13977/0/A/36 albetétszámon való ingatlan
nyilvántartásban történő átvezetése mellett - a Vételár hiánytalan kiegyenlítése.
2. Az Eladók a Vételár teljes összegének kifizetéséig tulajdonjogukatfenntartják, egyben ajelen okirat
aláírásával hozzájárulnak és egyben kérik a T. Földhivatalt, hogy a tulajdonjogfenntartással történő
adásvétel ténye a Vevő javára az ingatlan-nyilvántartásban, az Ingatlan (13977/0/A/36 hrsz.)
tulajdoni lapjára feljegyzésre kerüljön.
3. Az Eladók a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 6 példányban [...] ügyvédnél
(székhely: ...; KASZ: ...) ügyvédi letétbe helyezett, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre
alkalmas külön nyilatkozatban aláírt (a Vevő tulajdonjogának bejegyzésére alkalmas) tulajdonjog
bejegyzési engedéllyel (továbbiakban: Bejegyzési Engedély) hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az 1.1
pontban megjelölt Ingatlanra, vétel jogcímén a Vevő tulajdonjoga 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4. A Felek megállapodása szerint [...] ügyvéd, mint letéteményes a Bejegyzési Engedélyeket kizárólag
abban az esetben köteles és jogosult Vevő részére átadni, illetve az illetékes Földhivatal részére
benyújtani - az alábbi igazolások átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül - amennyiben (i) Eladók
által megbízott ügyvéd letéti igazolással igazolja a teljes Vételár Letéti Számláján történő jóváírását,
valamint (ii) az Önkormányzat hivatalos értesítést (igazolást) küld [...] letéteményes ügyvéd részére
arra vonatkozóan, hogy a Vételár összegének az Önkormányzatra eső része az Önkormányzat jelen
szerződésben rögzített bankszámláján jóváírásra került. Az Eladók, illetve az Önkormányzat
igazolásának elmaradása esetén [...] letéteményes ügyvéd jogosult továbbá a Bejegyzési Engedélyek
jelen pont szerinti felhasználására, amennyiben a Vevő bemutatja részére a teljes Vételár Eladók, illetve
Önkormányzat részére történő hiánytalan megfizetésére, a Letéti Számlára, illetve az Önkormányzat
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jelen szerződésben rögzített bankszámlájára történő teljesítések megtörténtére vonatkozó hitelt érdemlő
igazolást (az utalást teljesítő pénzintézet eredeti, cégszerűen aláírt és lepecsételt utalási igazolása).
Amennyiben azonban a jelen szerződés a letét fentiek szerinti kiadhatóvá válását megelőzően bármely
ok miatt megszűnik, vagy legkésőbb ...............................................-ig nem teljesül, úgy a letétet [...]
letéteményes ügyvéd az Eladóknak köteles kiadni. A szerződés megszűnését a Felek közös írásbeli
nyilatkozata, illetve jogerős bírósági ítélet tanúsítja. Amennyiben vita merül fel a Felek között a letétek
kiadhatóságát illetően, úgy [...] letéteményes ügyvéd jogosult bírósági letétbe helyezéssel teljesíteni. A
letét kezeléséért a letéteményes díjat nem igényel. A letét kezelésére egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) letétre és az ügyvédi letétkezelésre
vonatkozó szabályok az irányadóak.
5. Az Eladók kellékszavatossággal tartoznak azért, hogy az Ingatlannak nincs olyan hibája, amely a
rendeltetésszerű használatot akadályozná. A szerződő Felek ugyanakkor rögzítik, hogy a Vevő az
Ingatlan műszaki állapotát teljeskörűen megismerte és felmérte, és azt többször megtekinttette és
szakemberekkel is felmérettette.
6. Az Eladók szavatosságot vállalnak azért is, hogy nincs olyan jogcím, vagy velük szemben vagy
általuk indított olyan eljárás, amely az Ingatlan tulajdonjogának Vevő általi megszerzéséig az Ingatlan
megterhelésével járhat, az Ingatlan elidegenítését kizárja, vagy megnehezíti, vagy Vevő tulajdonjogának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését, az Ingatlan birtokbavételét kizárja, lehetetlenné teszi vagy
megnehezíti.
7. Az Eladók kijelentik, és felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk elidegenített Ingatlan nem képezi
a harmadik személy tulajdonát házastársi vagy élettársi közös vagyon vagy más egyéb jogcímén.
8. Az Eladók szavatosságot vállalnak azért is, hogy a birtok átruházásakor az ő jogukon az Ingatlanba
senki nem lesz bejelentve, és ott gazdasági társaságnak vagy más szervezetnek nem lesz bejelentett
székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

V. Birtokbaadás, birtokátruházás
1. Az Ingatlan birtokát az Eladók a teljes Vételár kiegyenlítésével egyidejűleg ruházzák át Vevőre a
jelenlegi megtekintett állapotban. A Vételár kiegyenlítésének igazolására vonatkozóan a IV. szakasz 4.
pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak.
2. A birtok átruházása akként történik, hogy a birtok átruházására kitűzött napon a Felek (képviselőik
útján) ellenőrzik, hogy az Ingatlan a birtok átruházására alkalmas állapotban van-e.
Amennyiben a birtok átruházásának feltételei fennállnak, úgy az Eladók (képviselőjük útján) átadják az
Ingatlan kulcsait a Vevőnek, ezzel átruházva az Ingatlan birtokát. A birtok átruházásakor nem ismert
közüzemi díjak elszámolására az azokra vonatkozó számla kézhezvételétől számított 5 napon belül
kerítenek sort a felek.
3. A Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a Vevő a birtokátruházást követően
jogosult az Ingatlant birtokolni, használni és hasznosítani, de viseli annak fenntartásával járó terheket,
költségeket és a kárveszélyt is.
4. A kárveszély a birtok átruházásakor száll át a Vevőre.
5. Az Eladók - úgyis, mint a Társasház közgyűlését alkotó tulajdonostársak összessége - és a Vevő a
jelen szerződés aláírásával egyhangúlag megállapodnak abban, hogy a Vevő (illetve a Beépítés
megvalósulását követően kialakult új lakások tulajdonosai) az Ingatlanra illetve a Beépítés
megvalósulását követően a megépített új ingatlanok (lakások) tekintetében, az új lakások
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albetétesítésére vonatkozó Alapító Okirat módosításának valamennyi Eladó (vagy azok
meghatalmazottja) általi aláírását követő naptól köteles közös költséget fizetni. Következésképpen a
Vevő (illetve az új lakások tulajdonosai) mindaddig nem köteles(ek) közös költséget fizetni az új lakások
vonatkozásában, amíg valamennyi társasházi tulajdonostárs nem hja alá a jelen szakasz szerinti Alapító
Okirat módosítást (amely elengedhetetlen az új lakások albetétesítéséhez).

VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, elállás
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek késedelmes
teljesítése estén a késedelembe eső szerződő fél minden késedelemben megkezdett napra 20.000.Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni, feltéve hogy a késedelem neki felróható (kiv. HEH.pont).
A jelen pont tekintetében az Önkormányzat kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési
kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli, ugyanakkor az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeket a szükséges és általában elvárható időben és módon
megteszi, mint társasházi tulajdonostárs együttműködik. Az Önkormányzat felelőssége valamennyi
szerződéses kötelezettségért a polgári jogi általános felelősségi szabályok szerint áll fenn.
2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt Magyarország
Kormánya az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetne ki, és a vészhelyzet során
alkalmazandó különleges jogrendből fakadó, előre nem látható esetleges késedelmes, a jelen
szerződésben meghatározott teljesítési határidők túllépésére kerülne sor, úgy az a Felek érdekkörén
kívül felmerülő oknak minősül, ezért az nem tekinthető a Vevő vagy az Eladók szerződésszegésének.
3. A Felek megállapodnak, hogy az Eladók egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállhatnak a jelen
ingatlan adásvételi szerződéstől és a Vállalkozási Szerződéstől együttesen, amennyiben
(i)

a jelen szerződés I1F4 pontjában meghatározott 90 (kilencven) naptári napos határidőn belül
az építési engedélyt nem kerül benyújtásra az illetékes hatóság részére, vagy

(ii)

a jelen szerződés aláírástól számított 12 (tizenkettő) hónapon belül a jogerős építési
engedély beszerzésére nem kerül sor (ide nem értve azt az esetet, ha a késedelem kétséget
kizáróan az Eladónak felróható), vagy

(iii)

a Vállalkozási Szerződés szerinti felújítási munkák megkezdésére a Vállalkozási Szerződés
V/l pontjában kikötött határidőt követő 30 (harminc) naptári napon belül sem kerül sor
- feltéve, hogy a késedelem nem az Eladónak felróható.

4. A Vevő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen adásvételi szerződéstől és a Vállalkozási
Szerződéstől együttesen, ha az Eladók a jogszabályban vagy a szerződésekben meghatározott
nyilatkozatok aláírását megfelelő indok nélkül megtagadják, amennyiben ezen nyilatkozatok hiánya a
hatósági, földhivatali eljárást hátráltatja vagy a megépített új lakások értékesítését ellehetetleníti.

5. A fentiekben megjelölt bármely elállási jog gyakorlása esetén az elállás a másik félnek a jelen
szerződésben megjelölt címére küldött ajánlott tértivevényes levélben, vagy közvetlenül a másik fél
képviselője által igazoltan átvett nyilatkozatban történik. Az elállás a jelen szerződést és a Vállalkozási
Szerződést is megszűnteti.
6. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés és/vagy a Vállalkozási Szerződés
megszüntetésére a Vállalkozási Szerződés szerinti Építkezés Megkezdésének Napja előtt kerül sor,
úgy az Eladók jogosultak az Ingatlanra (padlástérre) vonatkozó tulajdonjog visszajegyzésüket
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követelni a Vevőtől. Erre tekintettel a Vevő az Eladók Ingatlanra (padlástérre) vonatkozó
tulajdonjogának visszajegyzésére vonatkozó feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatát (bejegyzési
engedélyét) a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg letétbe helyezi az okiratszerkesztő ügyvédnél. Az
Eladók jogszerű elállása esetén - feltéve, hogy arra az Építkezés Megkezdésének Napja előtt került sor
- a nyilatkozat azonnal benyújtandó az illetékes földhivatalhoz. A Felek megállapodnak, hogy a jelen
szakasz szerinti szerződés-megszüntetés esetén az addig már teljesített Vételár-részletekkel egymás
között a megszűnést követő 15 (tizenöt) naptári napon belül megfelelően elszámolnak a Foglaló
jogkövetkezményeinek megfelelő alkalmazása mellett.

VII. Vegyes rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a társasházi Alapító Okirat módosítás földhivatali
bejegyzés alapján az Ingatlan (padlástér) külön albetétszámának megnyitásával lép hatályba. A
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adásvételi szerződést annak NAV nyomtatvány
mellékleteivel, annak hatálybalépését követő 30 napon belül [...] ügyvéd, eljáró jogi képviselő útján
benyújtja az illetékes Földhivatalnál bejegyzése végett.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel és a Vállalkozási Szerződéssel
összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, ideértve az ingatlan-nyilvántartási eljárások és egyéb
hatósági eljárások díjait, a vagyonszerzési illetéket a Vevő viseli. A felek a saját jogi képviselőjük díját
maguk viselik.
3. A Felek kijelentik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatos, és a szerződés megkötésének időpontjában
hatályos jövedelemadóra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették és tudomásul veszik az alábbiak
szerint: Szerződő felek kijelentik, hogy Eladók az adó- Vevő pedig az 1990. évi XCIII. törvényben
szabályozott illetékfizetési kötelezettségével kapcsolatos jogi tájékoztatást megkapták, annak
tartalmával és mértékével tisztában vannak.
4. Eladók kijelentik, hogy az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint ingatlan-elidegenítési
képességük
nem
korlátozott,
magyar
és
.......................
állampolgárok,
illetve
................................ Cégbíróság által bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság(ok), ellenük sem
felszámolási, sem csőd- illetve végelszámolási eljárás nem indult, az érvényes jogszabályi
rendelkezések szerint ingatlanszerzési képességük nem korlátozott, és minden további nélkül jogosultak
a jelen szerződés joghatályos megkötésére, az Ingatlan - az albetétként történő ingatlan-nyilvántartási
bejegyzését követően - forgalomképes, ezért az ott meghatározott feltételekkel jogosultak a jelen
szerződés joghatályos megkötésére.
Vevő kijelenti, hogy teljes cselekvőképességgel bíró, Magyarországon elsődleges lakóhellyel nem
rendelkező német állampolgár, akinek elidegenítési és tulajdonszerzési képessége korlátozás alá nem
esik.
5. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés minden elemét lényegesnek minősítik, így
bármely a jelen szerződésbe foglalt megállapodás hiányában a jelen szerződést nem kötötték volna meg.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza,
a szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodásaik a jelen szerződés létrejöttével hatályukat vesztik. A
Felek megállapodnak abban is, hogy ha a jelen szerződés valamely kikötése bármilyen oknál fogva
esetlegesen érvénytelen volna, úgy a jelen szerződés az érvénytelen kikötést meghaladóan, az annak
megfelelő tartalom szerint (érvénytelen kikötés nélküli tartalommal) továbbra is érvényes és hatályos
marad (részleges érvénytelenség).
6. Amennyiben a jelen szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen szerződés szerint küldendő minden
egyes értesítés vagy közlés írásba foglalandó és ajánlott levélben, e-mailen vagy személyesen a címzett
alább meghatározott elérhetőségére kézbesítendő:
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Eladók
Kapcsolattartó személy:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Elektronikus levélcíme:

Bábiczki Zsuzsanna
1012 Budapest, I. kér. Pálya u. 7.
06-1-356-0388
babiczki@hazga.hu

Vevő
Kapcsolattartó személy:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Elektronikus levélcíme:

[... ]
[... ]
[...]
[... ]

Bármelyik fél jogosult a kézbesítési címét megváltoztatni, az azonban csak a másik féllel történt
közléstől kezdődően hatályos.
7. A Felek megállapodnak abban, hogy az egymásnak küldött postai küldeményeket kézbesítettnek kell
tekinteni, ha azt a másik fél átvette, illetve annak hiányában is a hatályos kézbesítési címre történt
második kézbesítési kísérletet követő 5. napon. így a kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon
a küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az ténylegesen nem került kézbesítésre, illetve
akkor, is, ha a küldemény „nem kereste”; „ismeretlen helyre költözött” vagy más jelzéssel érkezik
vissza.
8. A Felek jelen szerződést, mint - szerződési akaratukat teljes körűen tartalmazó - ügyvédi tényvázlat
részeként azzal írták alá, hogy a jelen szerződésben foglaltakon túl egyéb kérést, instrukciót az eljáró
ügyvédek felé nem közöltek, az okiratban szereplő valamennyi adatot külön is ellenőrizték, továbbá
hozzájárultak ahhoz, hogy a jelen szerződést készítő ügyvéd (képviselőik) személyi okmányaikról
fénymásolatot készítsen, és személyes adataikat - ügyfél-azonosítás céljából - kezelje. Szerződő felek
tudomásul veszik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a felek tekintetében a pénzmosás és terrorizmus
megakadályozásáról szóló 2017 évi Lili. törvény szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget
tett. Ebben a körben Felek előadják, hogy az ügylet során az Eladók saját nevükben és javukra, a Vevő
saját nevében és javára jár el.
9. A Felek kijelentik, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd előzetesen tájékoztatta a Feleket a jogügyletek
biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2017 évi Lili. törvény
szerinti személyazonosság-ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról, a közreműködés
megtagadásának kötelezettségéről, a bejelentési kötelezettségről és az ellenőrzés során megismert
adatok kezeléséről.
10. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződésben mindazokat a személyes adataikat
feltüntessék, amelyek Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges.11
11. A Felek a jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák [...] ügyvédet (székhely: [...]) az adásvételi
szerződés elkészítésével, és az adásvételi szerződéssel kapcsolatban az illetékes földhivatal előtti
eljárással, aki a meghatalmazást jelen szerződés aláírásával és ellenjegyzésével elfogadja. A Felek
ugyancsak meghatalmazzák okiratszerkesztő ügyvédet azzal, hogy a szerződés esetleges adminisztratív
hibáit, elírásait helyettük és nevükben kijavítsa, aki ezen meghatalmazás elfogadja. A jelen szerződést
a meghatalmazott ügyvéd a Vevő megbízásából szerkesztette, így a jelen szerződés ellenjegyzése az
Eladókkal megbízási jogviszonyt nem hoz létre. A Felek elismerik, hogy a jelen szerződés szövegét a
jelen szerződést szerkesztő ügyvéd és az Eladók által megbízott dr. Pulay Vince Sebestyén ügyvéd
készítette elő, a Felek annak minden rendelkezését egyedileg az okiratszerkesztő és saját ügyvédjükkel
is megtárgyalták A Felek feltétlenül és visszavonhatatlanul elismerik és nyugtázzák, hogy eljáró
ügyvédek részükre a jelen szerződésbe foglalt ügylet valamennyi joghatását elmagyarázták és feltárták.
A jelen szerződés az adásvételi szerződés vonatkozásában egyben tényvázlat részeként is szolgál.
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A jelen adásvételi szerződés készült magyar nyelven 8 egymással szó szerint megegyező példányban, s
azt a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Budapest,

[...]
Eladók

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Eladó

képviseli: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Ellenjegyzem Budapesten, ... napján:

Uwe Fiedler
Vevő
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TÁRSASHÁZ
1011 Budapest, Batthyány utca 61.

TERVEZET

ALAPÍTÓ OKIRAT
/ egységes szerkezetben a 202_.____. napi módosításokkal /

Budapest, 202

2

A Budapesten 1993 augusztus 25.-én kelt alapító okirat a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetben:

Alulírottak,
1. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/l, tulajdoni hányada
2. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/2, tulajdoni hányada
3. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/3, tulajdoni hányada
4. név:
születési név:
an:
sz.helyjdő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/4, tulajdoni hányada
5. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/5, tulajdoni hányada
6. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
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cím:
hrsz: 13977/0/A/6, tulajdoni hányada
7. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 29253/0/A/7, tulajdoni hányada
8. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/8, tulajdoni hányada
9. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/9, tulajdoni hányada
10. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/10, tulajdoni hányada
11. név:
születési név:
an:
sz.hely, idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/l 1, tulajdoni hányada
12. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/12, tulajdoni hányada
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13. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/13, tulajdoni hányada
14. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/14, tulajdoni hányada
15. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/l5, tulajdoni hányada
16. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/16, tulajdoni hányada
17. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 29253/0/A/l7, tulajdoni hányada
18. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/18, tulajdoni hányada
19. név:
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születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/19. tulajdoni hányada
20. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/20, tulajdoni hányada
21. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/21, tulajdoni hányada
22. név:
születési név:
an:
sz.helyádő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/22, tulajdoni hányada
23. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/23, tulajdoni hányada
24. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/24, tulajdoni hányada
25. név:
születési név:
an:
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sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/25, tulajdoni hányada
26. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/26, tulajdoni hányada
27. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 29253/0/A/27, tulajdoni hányada
28. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/28, tulajdoni hányada
29. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/29, tulajdoni hányada
30. név:
születési név:
an:
sz.hely.idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/30, tulajdoni hányada
31. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
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cím:
hrsz: 29253/0/A/31, tulajdoni hányada
32. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/32, tulajdoni hányada
33. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/33, tulajdoni hányada
34. név:
születési név:
an:
sz.hely,idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/34, tulajdoni hányada
35. név:
születési név:
an:
sz.hely.idő:
szem.szám:
cím:
hrsz: 13977/0/A/365 tulajdoni hányada
mint a
Budapest I. kér. Batthyány u. 61. szám alatti Társasház (a továbbiakban: Társasház)

közösség tulajdonosai a társasházakról szóló 2003 évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően a 2022. ___________ napján megtartott társasházi közgyűlésen hozott
határozatokra tekintettel a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasházi alapító
okiratot (a továbbiakban: Alapító Okirat) elfogadjuk.
A tulajdonostársak a jelen Alapító Okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az illetékes Földhivatal a jelen egységes szerkezetű Alapító
Okiratban foglaltakat átvezesse, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze az alábbiak szerint.
Az Alapító Okirathoz mellékelt záradékolt kiegészítő’ alaprajz (változási vázrajz) a Padlástér
(korábban XIV. szám alatt megjelölt közös tulajdonba tartozó helyiség, 631,7 nm
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alapterülettel) közös tulajdonból való kivétele és 13977/0/A/36 hrsz alatt külön albetétekként
történő létrehozása a hozzátartozó közös tulajdoni hányaddal, amelynek következtében a
Társasház külön tulajdoni lapjai az alábbiak szerint módosulnak:
Tulajdonos neve /külön tulajdoni lap hrsz albetétszám
tulajdoni hányada
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

13977/0/A/l
13977/0/A/2
13977/0/A/3
13977/0/A/4
13977/0/A/5
13977/0/A/6
13977/0/A/7
13977/0/A/8
13977/0/A/9
13977/0/A/l 0
13977/0/A/l 1
13977/0/A/12
13977/0/A/l 3
13977/0/A/l 4
13977/0/A/l 5
13977/0/A/l 6
13977/0/A/l 7
13977/0/A/l 8
13977/0/A/l 9
13977/0/A/20
13977/0/A/21
13977/0/A/22
13977/0/A/23
13977/0/A/24
13977/0/A/25
13977/0/A/26
13977/0/A/27
13977/0/A/28
13977/0/A/29
13977/0/A/30
13977/0/A/31
13977/0/A/32
13977/0/A/33
13977/0/A/34
13977/0/A/35

régi tulajdoni hányada

463/10000
305/10000
501/10000
133/10000
142/10000
138/10000
228/10000
218/10000
118/10000
127/10000
559/10000
431/10000
226/10000
235/10000
238/10000
230/10000
235/10000
409/10000
288/10000
447/10000
243/10000
247/10000
246/10000
241/10000
248/10000
418/10000
292/10000
451/10000
242/10000
247/10000
246/10000
243/10000
248/10000
422/10000
295/10000

új

..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
„../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
..../10000
.w./10000
..../10000

36.
13977/0/A/36
A 36. sorszámú, jelen Alapító Okirat módosítással újonnan létrejövő külön tulajdoni lap
társasház l-től-35.-ig fentebb megjelölt tulajdonostársainak a tulajdonába kerül, az
eddigi korábbi - külön tulajdonban álló ingatlanokhoz tartozó - tulajdoni hányadok
szerinti arányban az alábbiak szerint:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

463/10000
305/10000
501/10000
133/10000
142/10000
138/10000
228/10000
218/10000
118/10000
127/10000
559/10000
431/10000
226/10000
235/10000
238/10000
230/10000
235/10000
409/10000
288/10000
447/10000
243/10000
247/10000
246/10000
241/10000
248/10000
418/10000
292/10000
451/10000
242/10000
247/10000
246/10000
243/10000
248/10000
422/10000
295/10000
10000/10000
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I./ AZ INGATLAN MEGJELÖLÉSE

Az Alapítók az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest I. kér. 13977/0/A hrsz. alatt alapított
TÁRSASHÁZ

Alapító Okiratát a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján az
alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:
A társasház neve: Budapest, I. Batthyány u. 61. számú Társasház
A társasház címe: 1015 Budapest, Batthyány u. 61.
Helyrajzi szám (társasházi törzslap helyrajzi száma): 13977/0/A
Az ingatlan alapterülete: 971 nm kiterjedésű telek
Alapítás ideje: 1993. augusztus 25.
A Társasház működésére vonatkozó rendelkezést a jelen módosított Alapító Okirat nem
tartalmaz, azt a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata rendezi.
II./ KÖZÖS TULAJDON

A tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak a telek és az alábbi építmények,
berendezések, felszerelések, helyiségek:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Telek:............................................................................................... 971 nm
Belső udvar.........................................................................................210,60nm
Alap és felmenő falak, szellőzők, kémények, pillérek
Közbenső födémek, zárófödém, magastető és héjazat
Légudvarok, légaknák 10 db........................................................ 35,80 nm
Bádogos szerkezetek, lakatosszerkezetek
Külső homlokzatképzés, lábazat
Kapualj........................................................................................... 12,60 nm
Lépcsőházak, ablakaik és ajtajaik................................................ 115,60 nm
Nyitott folyosók, függőfolyosók....................................................... 269,80nm
Belső közlekedők.................................................................................116,10nm
Pincei tárolók.......................................................................................176,40nm
Közös WC.......................................................................................9,10 nm
Víz alapvezeték a külön tulajdoni illetőségek leágazó vezetékéig
Csatorna alap és ágvezeték a külön tulajdoni illetőségek leágazó vezetékéig
Elektromos fővezeték a külön tulajdoni illetőségek árammérő órájáig
Gáz alap és felszállóvezeték a külön tulajdoni illetőségek leágazó vezetékéig

A fent felsorolt épületrészek, berendezések, felszerelések tekintetében a tulajdonjog a
mindenkori tulajdonosokat illeti meg a jelen Alapító Okirat III. szakasza szerinti külön
tulajdonnál (külön tulajdoni illetőséggel) feltüntetett hányadrészek arányában.
A közös helységek használata a korábban kialakult használati módnak megfelelően folytatódik.
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A társasház közös tulajdona 10000/10000 (azaz tízezer/tízezer) eszmei részből, közös
tulajdoni illetőségből áll.
Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát, a tulajdonostársak közös célját
szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy akkor is a közös tulajdon tárgya, ha az a
külön tulajdonban álló ingatlanon belül van.
A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó ingatlan alkotórészét
képezi, azzal együtt minősül önálló ingatlantulajdonnak. A közös tulajdonra vonatkozó, az
egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog
egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg.
Minden tulajdonostárs jogosult a jelen Alapító Okiratban foglalt szabályozás szerint a közös
tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs
ezzel kapcsolatos jogát és érdekét.
III./ KÜLÖN TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK

A Társasházhoz összesen 36 db (azaz harminchat darab) külön tulajdonú ingatlan tartozik.
Az épület egyes szerkezeti egységeinek kivételével (így különösen födém, szerkezeti fal,
keménypillér, stb.) az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába tartoznak a következő részek,
továbbá a közös tulajdonú ingatlan részekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggel együtt.
1. / A 13977/0/A/l hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.
61.............alatti, a tervrajzon 1. sorszámmal jelölt R-l jelű 97,60nm, kerekítve 98 nm
alapterületű, „......... ” megnevezésű helyég, valamint a közös tulajdonból 463/10.000 hányad.
2. / A 13977/0/A/2 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.

61............. alatti, a tervrajzon 2. sorszámmal jelölt R-2 jelű 64,30nm, kerekítve 64 nm
alapterületű, „......... ” megnevezésű helyég, valamint a közös tulajdonból 305/10.000 hányad.
3. / A 13977/0/A/3 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.

61. fszt. 1. alatti, a tervrajzon 3. sorszámmal jelölt 3 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából és WC-ből álló 106 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 501/10.000 hányad tartozik.
4. / A 13977/0/A/4 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.
61. fszt. 2. alatti, a tervrajzon 4. sorszámmal jelölt fszt. 1. alatti, a tervrajzon 3. sorszámmal
jelölt 1 szobából és 1 konyhából álló 28 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan,
amelyhez a közös tulajdonból 133/10.000 hányad tartozik.
5. / A 13977/0/A/5 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.
61. fszt. 3. alatti, a tervrajzon 5. sorszámmal jelölt 1 szobából, előszobából, fürdőszobából álló
30 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból
142/10.000 hányad tartozik.
6. / A 13977/0/A/6 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.
61. fszt. 4. alatti, a tervrajzon 6. sorszámmal jelölt 1 szobából és konyhából álló 29 nm
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alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 138/10.000
hányad tartozik.
1J A 13977/0/A/7 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.

61. fszt. 5-6. alatti, a tervrajzon 7 sorszámmal jelölt 1 szobából, előszobából, konyhából,
fürdőszobából álló 48 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös
tulajdonból 228/10.000 hányad tartozik.
8. / A 13977/0/A/8 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.
61. fszt. 8. alatti, a tervrajzon 8. sorszámmal jelölt 2 szobából, konyhából, fürdőszobából és
WC-ből álló 46 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös
tulajdonból 218/10.000 hányad tartozik.
9. / A 13977/0/A/9 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány u.

61. fszt. 8. alatti, a tervrajzon 9. sorszámmal jelölt 1 szobából konyhából álló 25 nm alapterületű
„öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 118/10.000 hányad tartozik.
10. / A 13977/0/A/10 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. fszt. 9. alatti, a tervrajzon 10. sorszámmal jelölt 1 szobából, konyhából álló 27 nm
alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 127/10.000
hányad tartozik.
11. / A 13977/0/A/l 1 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány

u. 61. fszt. 10. alatti, a tervrajzon 11. sorszámmal jelölt 3 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, tárolóból, fürdőszobából és WC-ből álló 118 nm alapterületű ’’öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 559/10.000 hányad tartozik.
12. / A 13977/0/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 1. em. 11. alatti, a tervrajzon 12. sorszámmal jelölt 3 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, tárolóból, fürdőszobából és WC-ből álló 91 nm alapterületű „öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 431/10.000 hányad tartozik.

13. / A 13977/0/A/13 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. fszt. 1. em. 12. alatti, a tervrajzon 13. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából,
konyhából, kamrából, fürdőszobából álló 48 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 226/10.000 hányad tartozik.
14. / A 13977/0/A/14 hrsz. alatt felvett ingatlantulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. fszt. 1. em. 13. alatti, a tervrajzon 14. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából,
konyhából, kamrából, fürdőszobából álló 50 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyheza közös tulajdonból 235/10.000 hányad tartozik.
15. / A 13977/0/A/15 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány

u. 61. 1. em. 14. alatti, a tervrajzon 15. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából és WC-ből álló 50 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyheza közös tulajdonból 238/10.000 hányad tartozik.
16. / A 13977/0/A/l6 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61.1. em. 15. alatti, a tervrajzon 16. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
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kamrából, fürdőszobából és WC-ből álló 49 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 230/10.000 hányad tartozik.
17. / A 13977/0/A/17 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány

u. 61. 1. em. 16. alatti, a tervrajzon 17. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából és WC-ből álló 50 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 235/10.000 hányad.
18. / A 13977/0/A/18 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 1. em. 17. alatti, a tervrajzon 18. sorszámmal jelölt 2 szobából, haliból, előszobából,
konyhából, kamrából, tárolóból, fürdőszobából és WC-ből álló 86 nm alapterületű „öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 409/10.000 hányad tartozik.
19. / A 13977/0/A/19 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány

u. 61. 1. em. 18. alatti, a tervrajzon 19. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 61 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 288/10.000 hányad tartozik.
20. / A 13977/0/A/20 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 19. alatti, a tervrajzon 20 sorszámmal jelölt 3 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, tárolóból, fürdőszobából és WC-ből álló 94 nm alapterületű „öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 447/10.000 hányad tartozik.
21. / A 13977/0/A/21 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány

u. 61. 2. em. 20. alatti, a tervrajzon 21. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 51 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 243/10.000 hányad tartozik.
22. / A 13977/0/A/22 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 21. alatti, a tervrajzon 22. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 52 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 247/10.000 hányad tartozik.

23. / A 13977/0/A/23 hrsz. alatt felvett ingatlantulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 22. alatti, a tervrajzon 23. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 52 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 246/10.000 hányad tartozik.
24. / A 13977/0/A/24 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 23. alatti, a tervrajzon 24. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából és WC-ből álló 51 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 241/10.000 hányad tartozik.

25. / A 13977/0/A/25 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 24. alatti, a tervrajzon 25. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 52 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 248/10.000 hányad tartozik.
26. / A 13977/0/A/26 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 25. alatti, a tervrajzon 26. sorszámmal jelölt 2 szobából, haliból, előszobából,
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konyhából, kamrából, tárolóból, fürdőszobából és WC-ből álló 88 nm alapterületű „öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 418/10.000 hányad tartozik.
27. / A 13977/0/A/27 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 2. em. 26. alatti, a tervrajzon 27. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
fürdőszobából álló 62 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös
tulajdonból 292/10.000 hányad tartozik.
28. / A 13977/0/A/28 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 27. alatti, a tervrajzon 28. sorszámmal jelölt 3 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából és WC-ből álló 95 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű
ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 451/10.000 hányad tartozik.
29. / A 13977/0/A/29 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 28. alatti, a tervrajzon 29. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 51 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 242 /10.000 hányad tartozik.
30. / A 13977/0/A/30 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 29. alatti, a tervrajzon 30. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 52 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 247/10.000 hányad tartozik.
31. / A 13977/0/A/31 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány

u. 61. 3. em. 30. alatti, a tervrajzon 31. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 52 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 246/10.000 hányad tartozik.
32. / A 13977/0/A/32 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 31. alatti, a tervrajzon 32. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 51 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 243/10.000 hányad tartozik.
33. / A 13977/0/A/33 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 32. alatti, a tervrajzon 33. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, fürdőszobából álló 52 nm alapterületű „öröklakás” megnevezésű ingatlan, amelyhez
a közös tulajdonból 248/10.000 hányad tartozik.
34. / A 13977/0/A/34 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 33. alatti, a tervrajzon 34. sorszámmal jelölt 2 szobából, haliból, előszobából,
konyhából, kamrából, tárolóból, fürdőszobából és WC-ből álló 89 nm alapterületű „öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 422/10.000 hányad tartozik.
35. / A 13977/0/A/35 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosát illeti meg a Budapest, I. Batthyány
u. 61. 3. em. 34. alatti, a tervrajzon 35. sorszámmal jelölt 2 szobából, előszobából, konyhából,
kamrából, közlekedőből, fürdőszobából és WC-ből álló 62 nm alapterületű „öröklakás”
megnevezésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 295/10.000 hányad tartozik.

36. / A 13977/0/A/36 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosait illeti meg a Budapest, I.
Batthyány u. 61. alatti a tervrajzon 36. sorszámmal jelölt padlástér szintjén elhelyezkedő,
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631,70 nm alapterületű, „padlástér” megnevezésű - nem lakás céljára szolgáló ingatlanhelység amelyhez közös tulajdonból..... /10.000 hányad tartozik.
Az ingatlan 10000/10000 eszmei, közös tulajdoni hányadból áll.

IV./ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK

A tulajdonostársak, mint szerződő felek kérik, és egyben feltétlenül és visszavonhatatlanul
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társasház alapítása és módosítása az ingatlan-nyilvántartásba
feltüntetésre kerüljön, és a II. pontban foglaltaknak megfelelően a Társasház közös
tulajdonában maradó építményrészei, berendezései, felszerelései közös telekkel - I. - XVIII.
szám alatt egyesítésre kerüljenek a Társasház törzslapján, valamint, hogy a külön tulajdonba
kerülő /35. számú padlástér ingatlanra tekintettel a törzslapon megjelölt külön tulajdoni
lapok számát módosítsák, míg a III. fejezetben felsorolt egyes öröklakásokat a közös

tulajdonban maradó vagyonból feltüntetett tulajdoni hányaddal együtt, mint külön-külön
ingatlant a társasházi különlapokon jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba.
A társasházi tulajdonosok az albetétek megnyitása időpontjában a külön tulajdoni lapokon
esetlegesen bejegyzett jelzálogterhek, haszonélvezeti jogok, egyéb bejegyzések és terhek
tekintetében akként rendelkeznek, hogy a terhek változatlanul az adott tulajdonostárs tulajdonát
képező ingatlanokon maradnak bejegyezve.

A tulajdonostársakat a többi tulajdonostárs külön tulajdoni illetőségére elővásárlásijog nem
illeti meg.
A közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a Társasház közössége az alapító okirat
jelen szakasza szerinti felhatalmazás alapján jogosult gyakorolni, ha az ingatlanrész önálló
ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető. Ebben az
esetben a társasházi közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével
rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről. A közgyűlési
határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó

közös tulajdoni hányadok

megállapításáról. A közgyűlés határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas
okirat.
A társasház közössége a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát abban az esetben is
jogosult gyakorolni, ha a jelen Alapító Okirat módosításával a tulajdonostársak összes
tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többsége egyetért. Ebben az esetben, a
közgyűlési határozatban fel kell hívni a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös
képviselő (intézőbizottság elnöke) részére - a határozat meghozatalától számított 60 napon
belül - történő írásbeli nyilatkozat megtételére arról,

hogy élnek-e az e törvényben

meghatározott keresetindítási jogukkal. A közgyűlési határozat az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre alkalmas okirat, ha az abban meghatározott határidőn belül a kisebbségben
maradt tulajdonostársak írásbeli nyilatkozatot nem tesznek, vagy nyilatkozatuk szerint a
keresetindítás jogával nem kívánnak élni. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz
tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról.
A határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
magánokiratba kellfoglalni.
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A közgyűlés határozata alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy a közös
tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a
meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség
méltányos érdekét nem sérti.

V/. A TULAJDONOSTÁRSAK EGYMÁSKÖZTI VISZONYA
1. Külön tulajdon
A társasházban található, előzőekben részletezett, külön tulajdoni lapon nyilvántartott
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek az egyes - fentebb megjelölt - tulajdonosok
külön tulajdonába tartoznak.
A tulajdonostársat külön tulajdonuk tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok
szedése és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi
tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.

Mindegyik tulajdonostárs külön tulajdoni illetőségével a törvény, valamint a tulajdonostársi
jogainak korlátái között szabadon rendelkezik, azt elidegenítheti, vagy megterhelheti. Ha a
tulajdonostárs a külön tulajdoni illetőségének használatát harmadik személynek átengedi vagy
azt más módon hasznosítja / pl. bérlet/, úgy a harmadik személy magatartásáért s az általa
okozott kárért úgy felel mintha saját maga járt volna el.
A tulajdonos köteles a külön tulajdonában lévő ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeinek
viselésére.
A tulajdonostársakat a többi tulajdonostárs külön tulajdoni illetőségére elővásárlásijog nem
illeti meg.

2. Közös tulajdon
Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez
azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét.
A közgyűlés a birtoklás, hasznát és hasznosítás módját meghatározhatja.
A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és
lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a
továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, azt
a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában kötelesek megfizetni.
A közösség egészét terhelő kötelezettségek teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk
- vagy a szervezeti-működési szabályzatban ettől eltérően meghatározott mérték - szerint az
egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint felelnek.
3. Építkezés
A tulajdonostárs a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult
a lakásban tervezett építkezésre, ha a munka az alapító okiratban közös tulajdonként
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meghatározott épületrészt nem érinti, de köteles a lakásban tervezett építkezésről értesíteni a
közös képviselőt vagy az intézőbizottság elnökét.
Közös tulajdonban lévő épületrészeken építkezni csak az összes tulajdonostárs hozzájárulásával
lehet.
V/. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Társasház megalakítását, módosítását, valamint megszüntetését az ingatlan-nyilvántartást
végző szervnek be kell jelenteni.
A jelen Alapító Okirat hatálya kiterjed a Társasház mindenkori tulajdonosaira, illetve
jogutódjaira is.
A jelen Alapító Okirat, valamint az ezt esetleg megváltoztató későbbi okirat rendelkezései a
tulajdonostársak jogutódjait is kötelezik.
A tulajdonostársak kötelezik magukat, hogy a jelen Okiratban foglaltakat nem csak maguk
tartják be, hanem azt betartják, amelyre nézve egymással szemben szavatolnak.
A tulajdonostársak rögzítik, hogy amennyiben jelen Alapító Okirat valamely pontja
jogszabályellenesnek, vagy érvénytelennek minősülne, az nem vonja maga után az egész
Alapító Okirat érvénytelenségét, hanem részleges érvénytelenség valósul meg.
A tulajdonostársak jelen Társasház Alapító Okirat aláírásával meghatalmazzák dr. Richter
Márton Benedek egyéni ügyvédet (1112 Budapest, Dayka Gábor utca 89. 111/331.,
KASZ:36080285) a Társasház Alapító Okirat elkészítésével, földhivatali beadásával, valamint
a földhivatali eljárásban való jogi képviselettel. Dr. Richter Márton Benedek a meghatalmazást
jelen okirat ellenjegyzésével elfogadja.
A Társasházra, annak működésére a társasházakról szóló 2003. évi CXXX1II. törvény, illetőleg
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,
amennyiben jelen Alapító Okirat másként nem rendelkezik, illetőleg amely körben nem
rendelkezik.

Kelt: Budapest, 202_._________________
Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 202_.______________ . napján:

dr. Richter Márton Benedek egyéni ügyvéd
1112 Budapest, Dayka Gábor utca 89. III/33.
KASZ: 36080285

VÁLLALKOZÁSI (KIVITELEZÉSI) SZERZŐDÉS tervezet

amely létrejött egyrészről

(i) a

Budapest I. kér. Hrsz: 13977, Batthyány utca 61. Társasház tulajdonosai

[...] (tulajdonosok adatai és meghatalmazottjaik adatai -

a továbbiakban: Meghatalmazottak),

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a
továbbiakban: Önkormányzat)
mint

Megrendelők (továbbiakban: Megrendelők)

másrészről
(ii)

Uwe Fiedler

(adatok, bankszámlaszám) mint

Vállalkozó

(továbbiakban:

Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

I. Előzmények
1. Megrendelők - a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megkötött - adásvételi szerződéssel (a továbbiakban:

Adásvételi Szerződés),

mint eladók a Vállalkozó, mint vevő részére értékesítették a Budapest I. kér. Batthyány

Társasház) az ingatlan-nyilvántartásban külön albetétként
Padlástér), amelyen mindösszesen 11. db. kétszintes lakás

utca 61. szám alatti Társasháznak (továbbiakban:
megnyitásra kerülő padlásterét (továbbiakban:
kiépítésére kerül sor.

2. A jelen szerződés célja, hogy a Társasháznak a teljeskörű felújítása a jelen szerződés 1. sz. mellékletként csatolt
Műszaki Tartalomban (továbbiakban:

Műszaki Tartalom) rögzített tartalom szerint megtörténjen és a Társasház

közösség egésze mielőbb rendezett formában kapja vissza lakókörnyezetét.

II. Szerződés tárgya:
1. A Megrendelők a................... napján hozott közgyűlési határozat alapján a jelen megállapodással megbízzák,
valamint kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulnak és engedélyezik, hogy a Vállalkozó az 1.számú
mellékletben leírt közös tulajdonú ingatlanrészeket a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező részletes
Műszaki Tartalomnak megfelelően első osztályú építési-szerelési munkával helyreállítsa és felújítsa, illetve
felújíttassa, továbbá, hogy szintráépítéssel 11 db. lakást (albetétet) alakítson ki a Padlástérben. A félreértések
elkerülése végett Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a Vállalkozó kötelezettsége
elsődlegesen a Társasház Műszaki Tartalom szerinti felújítása, így a jelen szerződésben rögzített Vállalkozói Díj
is a Műszaki Tartalom szerinti felújításra terjed ki. Következésképpen, a Vállalkozói Díj nem foglalja magába a
szintráépítéssel és a lakások kialakításával kapcsolatos és ezekkel összefüggő költségeket és díjakat, amelyek
kizárólag a Vállalkozó érdekkörébe esnek.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó - saját költségére és kockázatára - csak olyan alvállalkozót
(gazdasági társaságot) bízhat meg a Társasház felújítási munkálatainak elvégzésével, aki rendelkezik a felújítási
munkálatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal, emberi erőforrással, műszaki
és anyagi teljesítőképességgel, valamint amelynek tulajdonosi struktúrája átlátható, és amelynek anyagi helyzete
a pénzügyi beszámolói alapján stabil. Amennyiben a Vállalkozó által megbízott alvállalkozó cég bármely okból határidőben - nem képes a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási feladatok teljesítésére, úgy a Vállalkozó
saját költségére és kockázatára köteles haladéktalanul egy másik alvállalkozó céget megbízni a Társasház felújítási
munkálatainak elvégzésére. A Vállalkozó tehát jogosult alvállalkozó igénybevételére, akinek teljesítéséért úgy
felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
3.Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződés 1. sz. melléklete a Társasház felújítási
munkálatait, a munka elvégzésének ütemezését, anyag - és az építési hulladék elszállítási stb.) munkák
elvégzésével kapcsolatos valamennyi költséget teljes körűen és kizárólagosan tartalmazza. Szerződő felek
kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. sz. melléklete a Társasház felújítási munkálatainak pénzügyi
ütemezését teljes körűen és kizárólagosan tartalmazza.
4. Amennyiben a Társasház felújítási munkálatainak Műszaki Tartalma tekintetében a felek között vita merül fel,
úgy a felek kizárólag a jelen Szerződés 1. és 2. számú mellékletét tekintik irányadónak.
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III. Vállalkozói díj
1. Vállalkozót a társasházi közös tulajdonú részek fentiekben meghatározásra került felújítási munkálatai ellenében

130.000.000,- Ft +FOA azaz százharmincmillió forint +FOA összegű vállalkozói
Vállalkozói Díj). (Vállalkozó FOA fizetésre köteles)
2. A

Vállalkozói Díj kölcsönösen megállapított és elfogadott

fix

díj illeti meg (a továbbiakban:

ár, azaz átalánydíj,

amelyre tekintettel a

Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Vállalkozói Díj átalánydíj jellegére
tekintettel a Vállalkozó köteles elvégezni mindazt a munkát és beépíteni mindazokat az anyagokat, amelyek a
Műszaki Tartalom maradéktalan teljesítéséhez szükségesek, és a Vállalkozói Díj vonatkozásában a Vállalkozó
nem hivatkozhat sem az anyagárak, sem a munkadíjak emelkedésére, sem egyéb Vis Maior helyzet bekövetkeztére
és ezekre hivatkozással nem követelheti a Vállalkozói Díj megemelését. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói
Díj meghatározása során körültekintően járt el, és a felmerülő és várható költségek tekintetében alapos becslést,
illetve pénzügyi felmérést végzett. A Felek rögzítik továbbá és a Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj fedezi
a Műszaki Tartalom szerinti munkák elvégzésének és a Műszaki Tartalom szerinti anyagok beépítésének teljeskörű
költségét és a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződés alapján elvégzendő vállalkozási feladatokkal értékarányosnak
tekintik. A Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó Díj, valamint a Műszaki Tartalom meghatározásakor nem voltak
tévedésben.

A jelen szakaszban rögzítettekre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában
kizárják a Ptk. 6:98. §-a alkalmazásának lehetőségét, azaz a feltűnő értékaránytalanságra alapított megtámadási
jogot.
3. Pótmunka csak a Megrendelők képviselőinek írásos megrendelése esetén, előzetesen elfogadott költségvetés
alapján, külön pótmunka-költségvetés és elszámolás keretében lehetséges és csak olyan munka minősülhet
pótmunkának, amelyet a Műszaki Tartalom nem tartalmazott.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy az Adásvételi Szerződés II/2 és II/3 szakaszai alapján mindösszesen 118.870.000,Ft, azaz száztizennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forint összeg [...] ügyvédnél (a továbbiakban: Letéteményes)
külön letéti szerződés alapján a Vállalkozó, mint vevő által a Letéti Számlára ügyvédi letétbe helyezésre kerül,
míg további mindösszesen 11.130.000.- Ft, azaz tizenegymillió-százharmincezer forint összeg az Önkormányzat
részére kerül megfizetésre a Vállalkozó, mint vevő által. Ez a két vételár-részlet együttesen adja ki a Vállalkozói
Díj összegét.
(i)

Szerződő

felek megállapodnak,

hogy

a

Vállalkozói

Díjból

a Megrendelők

118.870.000,- Ft,

azaz

száztizennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forint összeget akként fizetnek meg a Vállalkozó részére, hogy - a
jelen Szerződés III. 6. pontban foglalt rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett - a Megrendelők
műszaki ellenőre által leigazolt, az 1-2. számú mellékletben szereplő ütemterv szerinti összeget a Letéteményes
jogosult és köteles a vonatkozó letéti szerződés alapján a Letéti Számláról a Vállalkozó részére kifizetni, ill. a
Vállalkozó által - a letéti szerződésben - megjelölt bankszámlára átutalni az adott munkaszakasz átvételétől a
Megrendelők műszaki ellenőre által kiállított teljesítési igazolás aláírásától számított 5 (öt) banki napon belül.

(ii)

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díjból fennmaradó 11.130.000.- Ft, azaz tizenegymilliószázharmincezer forint összeg akként kerül a Vállalkozó részére megfizetésre, hogy a Társasház a Műszaki
Tartalom szerinti utolsó munkaszakasz átadás-átvételét követő nyolc (8) naptári napon belül közgyűlési
határozatban rendelkezik és (hatvan (60) naptári napos fizetési határidővel) célbefizetést ír elő az
Önkormányzat, mint Társasházi tulajdonostárs részére a jelen szakasz szerinti összeg megfizetésére
vonatkozóan. Következésképpen, az Önkormányzat a jelen szakasz szerinti összeget célbefizetés jogcímen a
Társasháznak, de közvetlenül a Vállalkozó részére teljesíti, a Vállalkozónak a [...] banknál vezetett [...] számú
bankszámlájára történő banki átutalás útján, melyet a Társasház az előírt célbefizetési kötelezettség
teljesítéseként kifejezetten elfogad. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés és az
Adásvételi Szerződés a Vállalkozó (vevő) által szerződésszerűen teljesítésre került, úgy a Megrendelők
(eladók) a jelen szakasz szerinti célbefizetés előírását nem jogosultak megtagadni, vagy megtámadni, ezért a
Megrendelők a jelen szakasz szerinti célbefizetési előíráshoz a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak,
illetve azt előzetesen jóváhagyják. A célbefizetés előírást alapos indok nélkül megtagadó vagy megtámadó
Megrendelő(k) vonatkozásában a jelen Szerződés XIV. 1. pontjában írt jogkövetkezmények alkalmazandóak.
A Társasház a Vállalkozó számlájára történő kifizetést az Önkormányzat részéről történő célbefizetés
teljesítéseként elismeri és elfogadja..

Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy a teljes felújítás átadás-átvételét követő 1 (egy) év múlva
tartandó utófelülvizsgálati eljárást követő javítási munkálatok elvégzéséig a Vállalkozói Díj jelen Szerződés III.

4. (i) pontja szerinti összegéből a Megrendelők visszatartanak a Vállalkozói Díj 4%-ának megfelelő összeget,
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azaz 5.200.000 Ft-ot (azaz ötmillió-kétszázezer millió forintot) a felmerülő garanciális munkálatok elvégzésének
fedezetére. A biztosíték felszabadításra a jelen Szerződés III. fejezetében szereplő rendelkezések az irányadóak.

5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármilyen okból - a jelen Szerződés maradéktalan
teljesítése nélkül - megszűnik, akkor a Szerződés elszámolása során a Műszaki Tartalomból a Vállalkozó által
maradéktalanul teljesített és leigazolt munkákat kell alapul venni. Az ilyen megszűnés esetén a Vállalkozó a
Vállalkozói Díjnak a Műszaki Tartalomhoz képest elvégzett arányos összegére tarthat igényt, és nem hivatkozhat
arra, hogy az általa elvégzett munkák ellenértéke és/vagy az általa beépített anyagköltség összege meghaladta a
Vállalkozói Díjnak a Műszaki Tartalomhoz viszonyított arányos összegét. Következésképpen a Felek a
félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a jelen szakasz szerinti megszűnés esetén a Vállalkozó a Vállalkozói
Díjnak akkora százalékára tarthat igényt, ahány százalékot a Műszaki Tartalomból teljesített, a fennmaradó összeg
a Megrendelő részére engedhető ki az ügyvédi letétből (a továbbiakban:

Arányos Elszámolás).

6. A Felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Társasház tetőzetének teljeskörű befejezéséhez szükséges
összeget, azaz 70.000.000,- Ft (hetvenmillió forint) összeget a Megrendelők a Vállalkozói Díjból mindaddig
visszatartanak és az ügyvédi letétből ez a visszatartott összeg mindaddig nem engedhető ki a Vállalkozó részére,
amíg a Társasház tetőzete teljeskörűen felújításra/helyreállításra nem került. Amennyiben a jelen szerződés
szerinti jogviszony bármely okból kifolyólag a Társasház tetőzetének teljeskörű felújítása/helyreállítása előtt
szűnik meg, úgy - a fenti 5. pontban rögzített, Arányos Elszámolástól eltérően - az ügyvédi letétben lévő
Vállalkozói Díjból előbb a Társasház tetőzete teljeskörű befejezéséhez szükséges összeget kell kiengedni a
Társasház tetőzetét befejező építési vállalkozó részére, és a Vállalkozó Díjból csak akkor engedhető ki további
díjrészlet a Vállalkozó részére - feltéve, hogy az Arányos Elszámolás alapján a Vállalkozót a Vállalkozói Díjból
még további díjrészlet illeti meg - ha a Társasház tetőzete teljeskörűen befejezésre és elszámolásra került. A
félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy amennyiben a Társasház tetőzetének - jelen szakasz szerinti
másik építési vállalkozóval történő - teljeskörű befejezését és elszámolását követően a Vállalkozói Díj ügyvédi
letétben maradt összege már nem fedezi a Vállalkozót az Arányos Elszámolás alapján még megillető Vállalkozói
Díjrészlet összegét, úgy a Megrendelő ezt a Vállalkozói Díjrészletet nem köteles megfizetni a Vállalkozó részére
és a Vállalkozó nem léphet fel a Megrendelővel szemben Vállalkozói Díjigénnyel, megtérítési igénnyel vagy
bármely egyéb követeléssel.

IV.Műszaki tartalom
1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Műszaki Tartalomban leírt
munkákat legkésőbb a V.3. pontban leírt határidőre elvégzi, és készre jelenti a Megrendelők felé.
2. A Műszaki Tartalom megvalósítását célzó munkálatok megkezdése előtt a Vállalkozó, ill. az általa megbízott

teljes körű építési-szerelési biztosítást köteles kötni, a munkálatok megkezdése csak a kötvény
bemutatása után kezdődhet el. Jelen biztosításnak a munka teljes készre jelentését követően megtörtént átadás

kivitelező

átvétel napjáig kell teijednie, illetve az utómunkálatok idejére szükség esetén a biztosítást a Vállalkozó ill. a
kivitelező meghosszabbítja. A biztosítás fennálltát Vállalkozó a Megrendelők Meghatalmazottjának felhívására
köteles haladéktalanul igazolni.

V. Munkálatok megkezdése
jelen vállalkozási szerződés teljesítését legelőbb azon a
a jogerős építési engedély részére kézbesítésre került, de legkésőbb annak
átadását követő 30 naptári napon belül köteles megkezdeni - feltéve, hogy az építési engedély annak kiadása
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a

napon jogosult megkezdeni, amikor

évében legkésőbb május 31. napjáig kiadásra kerül, ezt követően csak az építési engedély kiadása évét követő év

.továbbá ha igazolta a teljes körű épület- és
felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét. Az építkezés hivatalos megkezdésének az építési napló megnyitása
minősül, és ugyanezen a napon kerül sor a munkaterület átadás-átvételére.

március 01. napján köteles a munkálatok megkezdésére, -

2. Építési napló:

Vállalkozó az építkezés során e-építési napló vezetésére köteles. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani
úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Az építési naplót az építőipari kivitelezési
tevékenység végzésének ideje alatt hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóba bejegyzésre a Vállalkozó részéről
kijelölt felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr jogosult, továbbá a Megrendelők műszaki ellenőre a korábbi
bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy az építkezés megkezdése előtt és befejezése után mind a Társasház közös
tulajdonú épületrészeiről, mind az egyes lakásokról és helyiségekről (különös tekintettel a felső lakásokra,
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melynek tulajdonosai akár külön szerződésben is rögzítheti Vállalkozóval az esetleges káresemény-rendezési
megállapodást) a Vállalkozó költségén képes állapot-felmérési jegyzőkönyv készül, amely az esetlegesen
bekövetkező káreseményeknél a kár megállapításának alapjául szolgál. A Felek rögzítik, hogy a bontási/építési
munkák ezen jegyzőkönyv felvétele és a Megrendelő képviselőjének való átadása előtt nem kezdődhetnek meg.
4. Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak, hogy Vállalkozó a Társasház területén a felújítási
munkálatokat a felújítási munkálatokra vonatkozó jogerős építési engedély birtokában megkezdje. A Megrendelők
a jelen Szerződés aláírásával egyhangú hozzájárulásukat adják valamennyi olyan kivitelezési munkálatok
elvégzéséhez is, amelyek a jelen Szerződés szerinti - és a Vállalkozói Díjjal fedezett - vállalkozási feladatok részét
ugyan nem képezik, de amelyek szükségesek a Padlástérben beépítésre kerülő lakások rendeltetésszerű
használatához.
5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Társasház területén kizárólag jogerős építési engedély birtokában
építkezik, az építési munkálatokat a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások, a kerületi építési szabályzat, a
rendezési terv, valamint a Magyar Szabvány szerint végzi.
6. A munkaterület birtokba adása-vétele jegyzőkönyv felvételével történik, amelynek aláírására a X.l-2. pontban
felsorolt személyek együttesen jogosultak.

A birtokbaadási jegyzőkönyv tartalmi elemei a következők:
•

az építkezés folyamán Vállalkozó a közüzemi szolgáltatásokat honnan és milyen módon veszi
igénybe- esetleges költségelszámolás módja, az ideiglenes közüzemi mérőórák kiépítési helyének és
idejének meghatározása;

•

biztosítási kötvények átadása illetve bemutatása;

•

minden, bármelyik fél részéről felmerülő igény írásbeli rögzítése;

•

a Vállalkozói Díjból 118.870.000,- Ft összeg Letéti Számlán való elhelyezésének Letéteményes általi
igazolása.

7. A birtokba adás-vétel napjától keletkező károk viselésére a Vállalkozó köteles, a birtokba lépés napjától egyúttal
köteles a kárveszélyt viselni.
8. Megrendelők kötelesek tűrni az építési munkálatok elvégzésével szükségszerűen felmerülő (esetleges
kellemetlenséget, illetve kényelmetlenséget okozó, zaj, por, használati korlátozásokkal együtt járó) hatásokat, és
ezzel összefüggésben semmilyen igényt a Vállalkozóval szemben nem érvényesítenek. A félreértések elkerülése
érdekében a Szerződő felek rögzítik, hogy az igényérvényesítés jelen szakasz szerinti korlátozása kizárólag az
építési munkák szükségszerűen felmerülő és elkerülhetetlen hatásaira vonatkozik.
9. A Megrendelő a tetőtér beépítési-, építési-szerelési -, felújítási munkákhoz, szükséges mértékben a Vállalkozó
számára biztosítja a külön-, illetve közös tulajdoni illetőségű ingatlanrészekbe való bejutást, lakáson belül is,
Vállalkozó előzetes egyeztetési kötelezettsége mellett. Amennyiben a külön tulajdonú ingatlanokba való bejutást
az egyes tulajdonosok nem, vagy csak késedelmesen teszik lehetővé, úgy az ebből adódó késedelem nem minősül
a Vállalkozó késedelmének és az így késedelembe eső tulajdonos köteles a késedelmével esetlegesen a
Vállalkozónak okozott kárt a Vállalkozó részére megtéríteni.

10. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásakor a Társasházban albetét tulajdonnal

a Vállalkozó a jelen Szerződés, illetve az Adásvételi
Szerződés szerinti jogviszonyokban nem hivatkozhat olyan eladói (tulajdonosi)/Megrendelői késedelemre,
amelyet a Vállalkozó, mint társasházi tulajdonos okoz, vagy amely neki felróható, ideértve ezen személy
hozzátartozóit is. Az ilyen jellegű késedelmek és szerződésszegések esetére a Felek megállapodnak, hogy a Ptk.
rendelkezik. Erre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy

6:156. § (2) bekezdése szerinti rendelkezést - miszerint a jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét
kizárja - a jelen bekezdésben hivatkozott szerződéses kapcsolataikban nem kívánják alkalmazni. A Felek a jelen
szakaszban hivatkozott szerződéses jogviszonyaikban a jelen bekezdés szellemében értékelnek valamennyi, a
Vállalkozó, mint gazdasági társaság tulajdonosa által megtett vagy megtenni elmulasztott nyilatkozatot vagy
cselekményt, és a Vállalkozó nem hivatkozhat olyan szerződésszegésre, jognyilatkozatra vagy ennek hiányára,
amelyet a Vállalkozó tulajdonosa tett, vagy amelyet elmulasztott megtenni.

VI.Engedélyek beszerzése, megrendelő ellenőrzési kötelezettsége, átadás -átvétel
1. A Vállalkozó vállalja, hogy a lakások megépítésére és a Társasházon végzendő felújításra vonatkozó jogerős
építési engedély iránti kérelmet a Padlástér külön albetétszámon történő Ingatlan-nyilvántartásban történő
feltüntetését követő 90 nantári naoon belül benyújtja az illetékes Kormányhivatalhoz. Vállalkozó köteles az
építkezés alapját képező terveket előzetes jóváhagyás végett a Megrendelőnek (Társasháznak), illetve azok
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Meghatalmazottjai számára bemutatni. A jóváhagyást a Megrendelők előzetesen kijelölt Meghatalmazottjai
adhatják meg a Vállalkozó részére.

a Társasházon végzendő felújítási munkálatokat jogerős építési
engedély kiadását követő 30 < harminc) naptári napon belül megkezdi azzal, hogy amennyiben jogerős építési
2. A Vállalkozó vállalja továbbá, hogy

engedély kiadására az engedély kiadásának évében legkésőbb május 31. napjáig nem kerül sor, akkor a kezdési

Építkezés Megkezdésének Napja). Vállalkozó vállalja
felújítási munkálatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ütemtervben írtak
szerint folyamatosan végzi, azaz 60 - hatvan - napot meghaladó leállás nélkül.

határidő a rákövetkező év március 1-je (a továbbiakban:
továbbá, hogy a

3. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt felújítási
munkálatokat, (továbbá a lakásokat is magában foglaló építkezést , ide nem értve a lakások olyan belső
munkálatait, melyek elvégzése a használatbavételi engedélynek már nem feltétele) az ott előírt Műszaki
Tartalommal

az Építkezés Megkezdésének Napjától számított 18 (tizennyolc) hónapon belül befejezi,

a

használatbavételi engedély iránti kérelmet ezen határidőn belül benyújtja az illetékes építésügyi hatóságnak, és
megtesz minden tőle elvárható lépést, hogy a jogerős használatbavételi engedély kiadásra kerüljön a kérelem
benyújtását követő lehető legrövidebb határidőn belül.
4. A munkálatok átadása-átvétele során a felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Az átadás-átvételt
kizárólag a Megrendelők által megbízott műszaki ellenőr jelenlétében lehet elvégezni. Az átadás-átvételre csak e
megbízott műszaki ellenőr jogosult.

5. A műszaki ellenőr személyéről a Megrendelők írásban kötelesek a Vállalkozót értesíteni legkésőbb az
építési engedély jogerőre emelkedéséig. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jogosult a Megrendelők által
megjelölt műszaki ellenőrt a műszaki átvétel vonatkozásában a Megrendelők képviselőjének tekinteni mindaddig,
amíg az esetleges változásokról a Vállalkozót írásban igazoltan nem értesítik.
6. Az 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Tartalomban meghatározott munkákat a Társasház részéről a
munkálatok megkezdése előtt közgyűlési határozatban elfogadott műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
műszaki ellenőr veszi át szakaszosan.
7. A Vállalkozó a munkát a Műszaki Tartalomban meghatározottak szerint adja át a Megrendelőknek
(Társasháznak). Az átadni kívánt munkaszakasz megvalósulásáról a Vállalkozó értesíti a műszaki ellenőrt, aki az
értesítéstől

számított 3 napon belül a Vállalkozóval vagy képviselőjével közösen felvett átadás-átvételi

jegyzőkönyvvel, vagy egyoldalú átvételi nyilatkozattal köteles a munkát átvenni és ezzel egyidejűleg teljesítési
igazolást kiállítani.
8. A. Megrendelők X.2. pontban írt képviselői és a műszaki ellenőre a Vállalkozóval egyeztetett ütemterv szerint
kötelesek és jogosultak ellenőrizni az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét, továbbá az építési napló
bejegyzéseit. Ugyanezen a személyek jogosultak az építési területen rendkívüli ellenőrzést végezni, azonban erről
legkésőbb a rendkívüli ellenőrzés tervezett időpontját megelőzően 3 nappal kötelesek a Vállalkozót értesíteni. Az
ellenőrzés elmulasztása a Megrendelők részéről nem mentesíti a Vállalkozót szavatossági kötelezettségei alól.
9. Megrendelők műszaki ellenőre köteles a Vállalkozó által végzett felújítási-építési munkálatokat és az építési
naplót helyszínen ellenőrizni, Vállalkozó részére előre jelezve, hogy milyen munkafolyamatok esetében van
szükség az eltakarás előtti ellenőrzésre.
Vállalkozó köteles írásban, 3 munkanappal az esedékesség előtt értesíteni a Megrendelők műszaki ellenőrét,
amennyiben

olyan

munkafázishoz

érkezik,

ahol

a

beépített

anyagok

„takarásra”

kerülnek,

ill.

amely

munkafolyamatok ellenőrzésének szükségességét a “takarás “ miatt a műszaki ellenőr előre jelezte. Ezen értesítés
elmaradásából eredő kárt a Vállalkozó, az értesítés ellenére el nem végzett ellenőrzésből eredő kárt pedig a
Megrendelők kötelesek viselni.
10. Az építési műszaki ellenőr a vizsgálatok és ellenőrzések elvégzését valamint a szükséges intézkedések
megtételét és ezek bejegyzését köteles az építési naplóban megtenni.11
11. Amennyiben az átadni kívánt munka a megrendelői műszaki ellenőr megítélése szerint nem felel meg a
Műszaki Tartalomnak, akkor az átvételre irányadó 3 napos határidőn belül megtagadhatja a munka átvételét (az
átadás-átvételi jegyzőkönyv, nyilatkozat aláírását), de csak a kifogásai írásbeli megjelölésével. A munkaszakasz
átadottnak minősül, ha a műszaki ellenőr írásban átvette, vagy az átvétehe irányadó 3 napos határidő leteltéig
írásban nem tagadta meg az átvételt a Vállalkozónál a kifogásai megjelölésével.
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12. Ha a Vállalkozó elismeri a kifogásokat, akkor köteles az átadni kívánt munkaszakaszt a Műszaki Tartalomnak
és a kifogásnak megfelelően kijavítani. A kijavított munka átadás-átvételére a jelen szerződés szerinti általános
szabályok irányadóak.
13. Ha a Vállalkozó nem ismeri el a kifogásokat, akkor a vitatott munkaszakasz átvilágítása tekintetében a
független műszaki ellenőr nyilatkozata az irányadó. A független műszaki ellenőr 5 napon belül megtett
megállapításait magukra nézve kötelezően elfogadják a felek az átadni kívánt munkaszakasz tárgyában, és az
esetlegesen szükséges javításokat a Vállalkozó haladéktalanul elvégzi, melyeket a készre jelentést követően
további 5 napon belül kell a független műszaki ellenőrnek átvennie vagy kifogásolnia. A munkaszakasz átadottnak
minősül, ha a független műszaki ellenőr írásban átvette, vagy az átvételre irányadó 5 napos határidő leteltéig
írásban nem tagadta meg az átvételt a kivitelezőnél a kifogásai megjelölésével, elek kikötik, hogy a független
műszaki ellenőrnek minden esetben 5 napon belül kell észrevételeit megtennie, ill. a munkát átvennie. A független
műszaki ellenőr díját a felek közösen egyenlő arányban viselik. Felek kikötik, hogy a független műszaki ellenőr
véleményével

szemben

további

kifogásnak

nincs

helye.

Felek

független

eseti

műszaki

ellenőrnek

igazságügyi szakértőt jelölik ki
14. Az átvétel megtagadása esetén Megrendelők a tételesen felsorolt hibák és hiányok megszűntetésére
póthatáridőt tűznek ki, amelynek tartalmát a Felek az elvégzendő munka mennyiségére tekintettel esetenként
határozzák meg. Az átadás-átvételi eljárás csak a műszaki ellenőr és a Megrendelők képviselőinek hiba - és
hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le. Vita esetén ebben az esetben is a független műszaki
ellenőr véleménye és álláspontja az irányadó, aminek felek alávetik magukat.

VII.

Munkavégzés rendje

1. A Vállalkozó köteles a munkálatokat a lakók élet- és vagyonbiztonságát figyelembe véve végezni.
2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőket illetve a Társasház képviselőit haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, amelynek a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3. A Vállalkozó kötelessége - szükség szerint - az építési, épület felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges
valamennyi engedély (ide érve a szakhatósági és közmű engedélyeket, valamint a személyfelvonóra vonatkozó
engedélyt is) beszerzése, valamint az esetleges közműfejlesztési hozzájárulások, valamint a parkolás-megváltás
megfizetése a kivitelezés szakszerűségének folyamatos ellenőrzése.
4. Megrendelők a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Vállalkozó a Társasház
közműhálózatát felújítsa, korszerűsítse, kibővítse,

illetve az ezekhez szükséges munkálatokat elvégezze,

amennyiben a Társasház felújítása illetve a tetőtéri lakások kialakítása során bármely hatóság, illetve közmű
szolgáltató előírja a Társasház közműhálózatának korszerűsítését, felújítását, vagy bővítését.
5. Vállalkozó vállalja, hogy a tetőtéri lakások kialakítása során, a (tetőtér alatti) emeleten már meglévő lakások
rendeltetésszerű használatát az építkezés során folyamatosan és zavartalanul biztosítja.
6. Vállalkozó köteles a vállalt felújítási munkálatokat olyan módon végezni, hogy a munkavégzésre és a feladat
ellátásához feltétlenül szükséges anyagtárolások és mozgatások a lehető legkevesebb sérelmet okozzák az
Társasház tulajdonosainak.
Ennek körében a Vállalkozó köteles:
- a lakásingatlanok, utcai üzlethelyiségek és a közterület szabad megközelítését biztosítani;
- a munkákat hétköznapokon kizárólag reggel 7:00 és este 19:00 óra között végezni;
- a munkákat szombati napokon kizárólag reggel 8:00 és délután 16:00 óra között végezni;
- a technológiai okokból szükséges vasárnapi munkavégzésről önkormányzati engedély birtokában a
lakókat előzetesen, írásban értesíteni és vasárnapi napokon a szükséges munkálatokat reggel 8:00 és
délután 16:00 óra között végezni;
- a közterületet és a lakóház lépcsőházát, folyosóit, minden nap takarítani (minden nap felsöpömi és
felmosni);
- az építési és felújítási munkálatok befejezésével a lakóházon belül és kívül, valamint a Társasház
közvetlen környezetében szükséges takarítási munkálatokat elvégezni.
Fenti kötelezettségek a Társasházban található lakásokban esetlegesen keletkező beázások és egyéb lakhatást gátló
körülmények elhárítása esetére nem érvényesek. Vállalkozó a kármegelőzési és feltétlenül szükséges javítási
munkálatokat szükség esetén akár a nap 24 órájában jogosult végezni, hatósági engedély birtokában, ugyanakkor
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a lakókat a szükségesnél nagyobb mértékben ilyenkor sem akadályozhatja, és ilyen esetben is köteles a lakókat
előzetesen értesíteni.
7. A Szerződő felek megállapodnak, hogy az állag-felújítással kapcsolatos valamennyi munkálatot oszthatónak
tekintik, így a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr a teljesítést elfogadó nyilatkozatot az építési
naplóban az egyes fejezetekre (tételekre) külön-külön is megadhatja.
8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tetőtérben elhelyezett TV kábelcentrumot és az egyéni antennákat
biztonságos helyre áthelyezteti a megfelelő szervekkel úgy, hogy az lehetőség szerint a műsorok sugárzásában
semmiféle fennakadást ne jelentsen.
9. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármilyen okból a jelen Szerződés olyan időpontban szűnik meg a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése nélkül - amikor a Társasház tetőzete nincsen hiánytalanul és
maradéktalanul befejezve - azaz a tetőzet hiányossága az alatta lévő lakásokat veszélyezteti - úgy a Megrendelő
jogosult a tetőzetet másik vállalkozóval - a Vállalkozói Díj terhére, a III./6 pontban rögzített feltételekkel haladéktalanul kij avíttatni/befej eztetni.
VIII.

Minőség

1. A Vállalkozó a munkáját köteles első osztályú minőségben elvégezni, és munkavégzése során köteles a hatályos
jogszabályok kötelező rendelkezéseinek megfelelően eljárni, a Társasház állagát óvni, és az általa okozott károkat
elhárítani, ill. megtéríteni.
2. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok szerint szavatosságot vállal az általa elvégzett, illetve elvégeztetett
helyreállítási, felújítási, ill. építési-szerelési munkáért.
3. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el.

IX. Kötbér, késedelem, vis maior, megszüntetés
1.

kötbért köteles fizetni abban az esetben, ha a Megrendelők felé a jelen
Műszaki Tartalom szerinti munkákat nem fejezi be a jelen szerződés VI./3 pontjában
határidőig. A kötbér mértéke a késedelembe esés első naptári napjától naponta 20.000.,- Ft/naptári

A Vállalkozó a Megrendelők felé

szerződésben vállalt
rögzített

nap,

azaz húszezer forint naptári naponként.

2. Amennyiben a Megrendelőknek, társasházi tulajdonostársnak vagy annakjogutódjának- ide nem értve az V/10,
pont szerinti esetet - bármilyen szerződésszegése a teljesítési határidőre kihat, azt késelteti, úgy ez a Megrendelők
által okozott késedelmes napok vonatkozásában kizárja a Vállalkozó egyidejű szerződésszegését, és mentesül az
ezzel összefüggésben felmerülő bárminemű felelősség alól, így különösen - a teljesség igénye nélkül:
- a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli,
- a teljesítési határidő automatikusan és értelemszerűen ezen időtartammal minden erre irányuló külön
megállapodás nélkül meghosszabbodik,
- elállási jogukat a Megrendelők csak a Vállalkozó kárának és költségei teljes körű megtételének megfizetése
mellett gyakorolhatják - figyelembe-véve a jelen Szerződés III/5 és III/6. pontja szerinti elszámolási
módszertant - erre már most kötelezettséget is vállalnak. Az elszámolás során a Vállalkozó igazolt és
Megrendelők által már elfogadott költségeit és elvégzett, írásban a Megrendelők maguk vagy képviselőjük
által leigazolt munkáját, annak minőségét pedig utóbb már ugyancsak nem tehetik vitássá.
3. Vis maior
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ügykörén kívül eső, neki nem felróható okok - vis maior és vis maior
esetek különösen:
- tűz,
- háború, polgárháború, lázadás,
- munkálatok során nem várt hatósági és más olyan igényérvényesítés, jogorvoslati, vagy egyéb
igényérvényesítés, akár Megrendelő, társasházi tulajdonostársa, akár más, igényérvényesítésre jogosult
részéről (pl. szomszéd házban ingatlan tulajdonos), mely eredményeképpen a Vállalkozó önhibáján kívül
nem tud teljesíteni,
- humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, feltéve, hogy az a jelen szerződés szerinti kivitelezési
munkálatokra ténylegesen olyan kihatással van, amely hatás következtében a munkálatok nem folytathatóak.
Önmagában tehát a járvány megléte nem képez vis maior okot, e tekintetben kizárólag akkor merül fel vis
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maior, ha a járvány következtében olyan veszélyhelyzet kerül kihirdetésre, amely jogrend ténylegesen
akadályoztatja a munkálatokat.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés VI/3. pontja szerinti határidő annyi nappal meghosszabbodik, ahány Vis
Maior okozta leállási napot a Megrendelő műszaki ellenőre leigazolt.

X. Szerződő felek képviselete, műszaki ellenőr
1. Vállalkozó képviselője:
- felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr:
- telefon:
- email:
- levelezési cím:
2. Megrendelők képviselője:
- műszaki ellenőr:
- telefon:
- email:
- levelezési cím:
- Meghatalmazottak
- telefon:
- email:
- levelezési cím:

3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő jogérvényes nyilatkozatok
megtételére csak a Szerződő felek arra meghatalmazott, fenti képviselői jogosultak, ugyanakkor a félreértések
elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a Meghatalmazottak nem kifogásolhatják a Megrendelő műszaki
ellenőre által elfogadott jognyilatkozatokat.
4. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is
megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste", vagy "nem vette át" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz,
vagy a jelen szerződében írt elérhetőségeket bármely fél a másik fél előzetes értesítése nélkül változtatta meg és
az e-mailen küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. Joghatályos értesítésnek minősül az email üzenet, ha azt
kézbesítés visszaigazolásával adták fel és visszaigazolás feladóhoz megérkezett.
5. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az e-naplóban kötelesek
rögzíteni. Szerződő felek kikötik, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételek, kifogások - ide nem értve a
káreseményeket - stb. csak és kizárólag az építési naplóban feljegyezve tekinthető joghatályosnak ettől eltérő
rendelkezés, nyilatkozat, kifogás, észrevétel stb. érvénytelen és arra jogalappal hivatkozni nem lehet, (a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] vonatkozó rendelkezései, 1997. évi. LXXVIII.
Tv. 40. § (3) bek., 191/2009 (IX. 15) Korm.rendelet)

XI.Közüzemi költségek, őrzés
1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy az építkezés során a Vállalkozó által felhasznált energia és víz költsége
a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles az ideiglenes közüzemi mérőóráknak (víz-, villany-, gázfogyasztásmérő)
a Vállalkozó nevére szólóan történő felszerelésre, telepítésére a munka megkezdését megelőzően.
2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építkezés időtartama alatt az építkezés idejére felügyeletet
biztosít, a kapu felújításának időtartama alatt pedig a 24 órás őrzést biztosít.

XII.

Szavatosság, jótállás, az építkezés során felmerült kártérítési igények

1. A Vállalkozó szavatossági, jótállási kötelezettsége az általa végzett munkákkal érintett anyagokért és
épületrészekért áll fenn. Vállalkozót az elvégzett építési munkák tekintetében a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező
jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti jótállási kötelezettség terheli.
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2. A Vállalkozó kötelességet vállal, hogy az építkezéssel a Megrendelőknek, illetve Társasház tulajdonostársainak
okozott károkat haladéktalanul elhárítja, illetve az eredeti állapotot saját költségén helyreállítja.
3. Bármely, a Társasház közös tulajdonában álló épületrészen, illetve a társasházi lakásokban, helyiségekben

bekövetkezett káreseményt a közös képviselő azonnal írásban jelzi Vállalkozónak, aki köteles haladéktalanul,
de legkésőbb az írásbeli jelzés kézhezvételétől számított 24 (huszonnégy) órán belül intézkedni a kár
elhárításról és egyben a saját felelősség biztosítása érvényesítése végett.
Káreseménnyel kapcsolatos vita esetén a Vállalkozó, ill. a biztosító a káreseményről független szakértő által
készített jegyzőkönyvet vetet fel, mely rögzíti a kár bekövetkeztének okát és a kár helyreállításának becsült
költségét.
4. A káresemény rendezésére a felek két módot jelölnek meg:
a. / a károsultak elfogadják a biztosító által felajánlott kártérítési összeget, ebben az esetben maguk rendezik a
helyreállítást, Vállalkozóval szemben további követelésük nincsen
b. / a biztosító a Vállalkozó részére fizeti meg a megállapított kárösszeget, melynek mértékétől függetlenül
Vállalkozó köteles elvégezni a helyreállítást saját hatáskörben.
5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési munkálatok során a Társasház közös tulajdonában lévő
épületrészekben, valamint a saját tulajdont képező lakásokban és helyiségekben esetlegesen keletkezett és

a

rendeltetésszerű használatot nem akadályozó károkat az azonos jellegű szakipari munkákkal egy időben,
legkésőbb a kár bekövetkeztétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül elhárítja, helyreállíttatja.

A

de

tulajdonosok kötelesek előzetes egyeztetés alapján a bejárást biztosítani.

A rendeltetésszerű használatot akadályozó károk tekintetében a Vállalkozó a fenti kötelezettségét
haladéktalanul köteles teljesíteni, a káresemény bekövetkezte után azonnali kárelhárítási feladata van, az
írásbeli bejelentését követően pedig legkésőbb 20 (húsz) napon belül a kárelhárítás utáni teendőket teljesíti.
6.

Utófelülvizsgálati eljárás:

Szerződő felek képviselői a jogerős használatba vételi engedély rendelkezésre

állását követő egy éven belül kötelező garanciális bejáráson vesznek részt, amely bejárásról jegyzőkönyvet
vesznek fel. A garanciális bejárás során felvett jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítására a fentiek szerinti
eljárást kell alkalmazni azzal, hogy

Vállalkozó a feltárt hibák kijavítását 8 napon belül megkezdi

és a lehető

legrövidebb idő alatt befejezi. A kötelező bejárás időpontjával egyidejűleg, mikor Vállalkozó átadja a garanciális
javítási munkákat, Megrendelők kötelesek a visszatartott jótállási garancia összegét visszafizetni a Vállalkozó
részére, levonva abból az esetleges kötbér illetve a jótállási igények teljesítése körében igazoltan felmerült, más
vállalkozóval elvégeztetett javítási munka vállalkozói díjának összegét.

Xin.

Tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatai, tulajdonosok személyében bekövetkező változás

1. A Megrendelők, mint tulajdonostársak a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják a
Vállalkozó a jogerős építési engedély, ül. annak hivatalos módosítása szerint kivitelezett munkálatok befejezése
után a használatbavételi engedély kiadásához. A jogerős építés engedély és annak alapját képező építési
tervdokumentációt Vállalkozó köteles Megrendelő képviselői részére előzetes jóváhagyás végett átadni. A jogerős
építési engedély és tervdokumentáció azok Megrendelők képviselője általi jóváhagyásának időpontjától a jelen
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. Jelen szerződés aláírásával a Megrendelők, mint a Társasház tulajdonosai feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
lemondanak - a terveknek megfelelően benyújtott - építési engedély elleni fellebbezési jogukról, és az egyéb
hatósági eljárásokban szükséges hozzájárulásukat is megadják.
3. Amennyiben a Megrendelők, mint tulajdonostársak személyében változás következik be, úgy a Megrendelők,
mint tulajdonostársak kötelezettséget vállalnak arra, hogy az a tulajdonostárs, akinek a tekintetében változás áll
be, köteles a változás bekövetkezésével egyidejűleg jogutódját a jelen szerződésről annak egy másolati
példányának átadásával tájékoztatni. A tulajdonostársak kötelezettséget vállalnak, hogy ezen esetben az adott
tulajdonostárs jogutódja a jelen szerződés rendelkezéseit írásbeli nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek tekinti
és külön okiratban a szükséges meghatalmazást megadja a Meghatalmazottak részére.

XIV.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, elállás

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek késedelmes
teljesítése estén a késedelembe eső szerződő fél - kivéve az Önkormányzatot - minden késedelemben
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megkezdett napra 20.000.-Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni, feltéve hogy a késedelem neki felróható.
Az Önkormányzat kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal, kötbérfizetési kötelezettség az Önkormányzatot nem
terheli, ugyanakkor az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeket a
szükséges és általában elvárható időben és módon megteszi, mint társasházi tulajdonostárs együttműködik. Az
Önkormányzat felelőssége valamennyi szerződéses kötelezettségért a polgári jogi általános felelősségi szabályok
szerint áll fenn
2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt Magyarország Kormánya
az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek
elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetne ki, és a veszélyhelyzet során alkalmazandó különleges jogrendből fakadó,
előre nem látható esetleges késedelmes, a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidők túllépésére
kerülne sor, úgy az a Felek

érdekkörén kívül felmerülő ok, ezért az nem tekinthető a Megrendelők vagy a

Vállalkozó szerződésszegésének, azzal, hogy - a IX. szakasz 3. pontjában foglaltaknak megfelelően -

a

vállalkozási feladatokra vállalt határidő túllépése akkor minősül igazoltnak, ha a veszélyhelyzet a jelen szerződés
szerinti kivitelezési munkálatokra ténylegesen olyan kihatással van, amely hatás következtében a munkálatok nem
folytathatók.

Megrendelők egyoldalú írásbeli nyüatkozattal elállhatnak a jelen
szerződéstől és az Adásvételi Szerződéstől együttesen, amennyiben
3. A Felek megállapodnak, hogy a

(i)

a jelen szerződés VI/1 pontjában meghatározott 90 (kilencven) naptári napos határidőn belül a
Vállalkozó az építési engedélyt nem nyújtja be az illetékes hatóság részére, vagy

(ii)

a jelen szerződés aláírástól számított 12 (tizenkettő) hónapon belül a jogerős építési engedély
beszerzésére nem kerül sor (ide nem értve azt az esetet, ha a késedelem kétséget kizáróan a
Megrendelőknek felróható), vagy

(fii)

szerinti felújítási munkák megkezdésére a jelen szerződés V/l pontjában kikötött
határidőt követő 30 (harminc) naptári napon belül sem kerül sor - feltéve, hogy a késedelem nem a
a jelen szerződés

Megrendelőknek felróható.
4. A Vállalkozó egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől és az Adásvételi Szerződéstől
együttesen, ha a Megrendelők a jogszabályban vagy a szerződésekben meghatározott nyilatkozatok aláírását
megfelelő indok nélkül megtagadják, amennyiben ezen nyilatkozatok hiánya a hatósági, földhivatali eljárást
hátráltatja vagy a megépített új lakások értékesítését ellehetetleníti.

5. A fentiekben megjelölt bármely elállási jog gyakorlása esetén az elállás a másik félnek a jelen szerződésben
megjelölt címére küldött ajánlott tértivevényes levélben, vagy közvetlenül a másik fél képviselője által igazoltan
átvett nyilatkozatban történik. Az elállás a jelen szerződést és a Vállalkozási Szerződést is megszűnteti.

XV.

Hatályba lépés

A jelen szerződés azon a napon lép hatályba,

amikor a Társasház valamennyi tulajdonosa vagy a

Meghatalmazottak, valamint a Vállalkozó a jelen szerződést aláírta és a Társasházi Alapító Okirat II. fejezet
I/XFV. pontjában megjelölt

Padlástér külön albetétszám alatti történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

megtörtént.

XVI.

Záró rendelkezések

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyukból esetlegesen keletkező vitájuk
rendezése érdekében elsődlegesen mediátori közreműködést vesznek igénybe, illetve jogvitájuk tekintetében
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos
döntésének azzal, hogy a választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. A
jelen szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek egymással - a jelen szerződésben írtak szerint - teljes körűen
elszámolni. A jelen szerződés módosítása kizárólag a Megrendelők képviselőinek (Meghatalmazottak) együttes
aláírása mellett joghatályos.
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3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Társasház közgyűlése által jóváhagyott Műszaki Tartalom,
amely a jelen szerződés 1. számú Melléklete, továbbá a munka elvégzésének ütemezését és a pénzügyi teljesítés
ütemezését tartalmazó 2. számú Melléklet.
4. A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi ügyvédi munkadíjat szerződő felek saját jogi
képviselőik vonatkozásában maguk viselik.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatot, információt üzleti
titokként kötelesek megőrizni.
6. Szerződő felek jelen szerződést, mint szerződési akaratukat teljes körűen tartalmazó ügyvédi tényvázlat
részeként azzal írták alá, hogy a jelen okiratban foglaltakon túl egyéb kérést, instrukciót az eljáró ügyvéd felé nem
közöltek, az okiratban szereplő valamennyi adatot külön is ellenőrizték, továbbá hozzájárultak ahhoz, hogy a
szerződést készítő ügyvéd (képviselőik) személyi okmányaikról fénymásolatot készítsenek, és személyes adataikat
- ügyfél-azonosítás céljából - kezelje.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a felek tekintetében a pénzmosás és terrorizmus
megakadályozásáról szóló 2017. évi

Lili.

törvény szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tett. Felek

kijelentik, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd előzetesen tájékoztatta a Feleket a jogügyletek biztonságának erősítése
érdekében

szükséges

törvény

szerinti

személyazonosság-ellenőrzés

lehetőségéről,

céljáról,

módjáról

és

tartalmáról, a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, a bejelentési kötelezettségről és az ellenőrzés
során megismert adatok kezeléséről.
8. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdéseket illetően a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései tekintendők irányadónak.
9. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének
érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A
szerződő felek az érvénytelen feltételt kötelesek haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni,
amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll.
Szerződő Felek - a jelen szerződés elolvasása és értelmezése után - írásban rögzített akaratnyilatkozatukat
jóváhagyólag írták alá.

Budapest,

[...]

Megrendelők* 1

Uwe Fiedler
Vállalkozó

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Megrendelő
képviseli: Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Ellenjegyzem Budapesten,... napján:

Mellékletek:
1 sz. melléklet Műszaki Tartalom elvégzendő helyreállítási és felújítási munkákról
2. sz. melléklet Munka elvégzésének ütemezése és pénzügyi teljesítésnek ütemezése

1iIHn

i H i!

■Iflll

Batthyány ü. 61. Társasház
140.000.000 HUF kivitelezési költség felszabadítás a
(140.000.000 -10.000.000 HUF)
I
I
I

!
Hónap

1

10

11

12

13

14

15

16

28

11.130.000

5.000.000

16

28

Ili. emeleti födém (vendégfödém)
Tető, egyéb tetőtéri munkák
Kémények
Egyéb teherhordó szerkezetek
Utca és udvari homlokzat
Kapubejárat, kapualj
Fő- és melléklépcsőház
Belső udvar, kukatároló
Pince
10.

Épületgépészet

11.

Épületvillámoság

Pénzügyi ütemezés HUF
Hónap

10.000.000
1

2

3

10.000.000
4

5

6

35.000.000
7

8

9

58.870.000
10

11

12

13

14

15

maJ léklet
130.000.000,-Huf kivitelezési költség felszabadítása
1. III. emeleti födém: 50%-os készültség
- födémről a feltöltések elbontása
- koszorú készítése
- acólgerendás szerkezet építése
- terveknek megfelelően régi födém megerősítése
- trapézlemez beépítése
5. Utcai homlokzat
- állványozás
- sérült vakolat leverése
9. Pince
- teljes lomtalanítás
- statikus felmérés alapján az esetlegesen szükséges megerősítések elvégzése
10. Épületgépészet
- víz-, csatorna alapvezeték cseréje az utcai gerincvezetéktől, az új igényeknek
megfelelő keresztmetszettel

3. hónap végén: 10.000.000,-Huf

6. hónap végén: 10.000.000,-Huf

1 ■ IN emelet feletti födém
- az I.neves munkák 100%-os készültsége
- födém hálózása, betonozás
2. Tető, egyéb tetőtéri munkák
- meglévő tető és segédszerkezetek elbontása
- meglévő tűzfalak, oromfalak szükség szerinti megerősítése, újrafalazása
5. Utcai-udvari homlokzat
- sérült utcai homlokzati díszek eltávolítása
- udvari homlokzat állványozása, sérült vakolat leverése
- új homlokzati alapvakolat készítése külső homlokzaton,
- belső homlokzaton hőszigetelő vakolat készítése
- homlokzati díszek javítása, gyártása, elhelyezése
- festés (homlokzati színterv szerint)
11. Épületvillamosság
- közös területeken futó erősáramú vezeték nyomvonalának kiépítése, csővezeték falba
süllyesztése
- gyenge áramú vezetékek nyomvonal kiépítése, csővezeték falba süllyesztése

9. hónap végén: 35.000.000,- Huf

2.
3.

12.

2.
4.
5.
6.
-

Tető és egyéb tetőtéri munkák
új, acélszerkezetes tető készítése
utcai és udvari ereszeljak készítése
tetőfedés (engedélynek megfelelően) - időjárás függvénye
bádogos szerkezetek alu lemezből - időjárás függvénye
hófogók - időjárás függvénye
légudvarok falainak megerősítése, javítása (az új tetőtéri szinten)
Kémények
gázkómónyek bélelése, szabálytalanságok megszűntetése
kéményseprő járda kialakítása
FŐKÉTŰSZ által jóváhagyott tervek szerint a meglévő kémények felújítása
4. Egyéb teherhordó szerkezetek
- főlépcsőház meghosszabbítása a meglévővel azonos szerkezeti kialakítással (vb.szerkezet)
11. Épületvillamosság
új vezetékek behúzása a lakások kötődobozáig
- gyenge áramú vezetékek behúzása

hónap végén: 58.870.000,-Huf

7.
8.
9.
-

Tető, egyéb tetőtéri munkák (időjárás függvényében 3.neves munkák)
tetőfedés
bádogos szerkezetek - hófogók
Egyéb teherhordó szerkezetek
tetőtér beépítéséhez szükséges új közlekedő folyosók kialakítása
meglévő függőfolyosók csúszásmentes, fagyálló burkolattal történő burkolása
függőfolyosó koriátainak lakatos javítása, felületkezelése
Utcai és udvari homlokzat
pincei ablakok felújítása, rácsok felületkezelése
Kapubejárat, kapualj
kapualj burkolat, lábazat javítása
bejárati kapu felújítása (faanyag pótlásos javítás, felületkezelés, üvegek cseréje, új zárszerkezet,
kilincs, kapu behúzó felszerelése)
új levélszekrények felszerelése
Főlépcsőház és melléklépcsőház
hőszigetelő rendszer kialakítása
pihenők burkolatának javítása
lépcső homokfúvásos tisztítása
falak festése
korlátok szükség szerinti javítása, felületkezelése
pinceajtó felújítása, zár cseréje
Belső udvar
felszíni vizek elvezetésének megoldása
igény szerinti zöld felület kialakítása
téliesíthető kerti csap kialakítása
kukatároló kialakítása
Pince
rekeszek kialakítása
tisztasági festés, meszelés

12. Személyfelvonó telepítése, átadása Levonulás előtti átvizsgálások, esetleges kisebb javítások elvégzése

16. hónap végén: 11.130.000,- Huf

Az 1 éven belüli garanciális bejárás után fizetendő.

28. hónapban: 5.000.000,- Huf

A vételár részit nm KIpcícp. kötelező műszaki vállalások, melyek elkészüM a ház műszaki ellenőre is eHenvrk. és_a
vm MSEZpdms M)teie/-etts£gei kprifre
- felső lakások csapadékvíz elleni védelme a végleges tetőszerkezet elkészültéig
- vendégfödém kialakítása
- új tető
- hangszigetelés a meglévő és vendég födém között az érvényes épületakusztikai szabvány szerinti
-

kéménytestek tetősík feletti felújítása, meglévő kémények bélelése (lakásonként Idb)

-

lift kivitelezési költségének 50%-a

-

új lakásokhoz közüzemi bővítés: elektromos, víz-, csatorna

- illetékek, bérleti díjak
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Sürgősségi előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. június 23-i ülésére
a 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasházban
kiírt írásbeli szavazáson való részvételről

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:
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dr. Láng Orsolya
irodavezető

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a 1013
Budapest, Alagút utca 1. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 7160/2 helyrajzi számú, „kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű, 1442 m2 földterületű vegyes tulajdonú Társasházban
4 db lakás és 1 db nem lakás céljára szolgáló helyiség - a Budapest I. kerület, belterület 7160/2/A/4,
7160/2/A/10, 7160/2/A/13, 7160/2/A/41 és 7160/2/A/43 hrsz-ú albetétek -, valamint a közös
tulajdonból az azokhoz tartozó mindösszesen 976/10.000 (9,76%) eszmei tulajdoni hányad.
Szalánczyné Bartis Éva, mint a 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasház közös képviselője a
2022. június 8. napján kelt és az Önkormányzathoz 2022. június 14. napján benyújtott felhívásban a
Társasház 2021. évi pénzügyi beszámolójának és a 2022. évi költségvetés tervezetének elfogadása, a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által kiírt épületfelújításon való részvételről történő döntés,
illetve az ehhez kapcsolódó vállalkozói ajánlatok elfogadása, liftépítés utáni felújítási munkálatok
elvégzése, valamint kamerarendszer felszerelése céljából írásbeli szavazásra hívta fel a társasházi
Tulajdonostársak közösségét, azzal, hogy a kitöltött szavazólapot a tulajdonostársak 2022. június 28.
napjáig a közös képviselő részére juttassák vissza.

A szavazólap az alábbiak szerint került megszövegezésre:
„SZAVAZÓLAP ÍRÁSBELI SZAVAZÁSHOZ

Budavári Önkormányzat TH: 976/10 000

1.

2021. évi pénzügyi beszámoló és 2022. évi költségvetés tervezete

Határozati javaslat 2022 /06/1 .sz,
A számvizsgáló bizottság a 2021. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be

Igen

Nem

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

Tartózkodás

Budapest. 2022......................

Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad CTH): 976/10 000 TH

2.

2022.évi költségvetés tervezete

Határozati javaslat 2022/06/2.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a 2022. évi költségvetés tervezetét megvitatta és és
elfogadásra javasolja.

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be

Igen

Nem

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

Tartózkodás

Budapest. 2022...................................

Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad CTH): 976/10 000
3.

A Budavári Önkormányzat épület felújításra beérkezett vállalkozói ajánlatok, a pályázaton való
részvétel

Határozati javaslat 2022/06/3.SZ.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a beérkezett ajánlatokat megvitatta és a Borsnd kft. 2
227 970,-forintos árajánlatát javasolja elfogadásra.

A társasház eresz csatorna cseréjének pénzügyi forrásaként elfogadja, hogy arra a társasház a
költségek 50 %-nak erejéig a budavári Önkormányzattól pályázat útján elnyerhető, vissza nem
térítendő támogatást vegyen igénybe, egyben felhatalmazza a közös képviselőt a

pályázat

lebonyolítására.

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be

Igen

Nem

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

Tartózkodás

Budapest. 2022...................................

Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000

4.

A lift építésének befejezés utáni halaszthatatlan felújítási munkálatok

Határozati javaslat 2022/06/4.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a beérkezett ajánlatokat megvitatta és a Dikció Kft. 2 840
990,-forintos ajánlatát javasolja elfogadásra.

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be

Igen

Nem

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

Tartózkodás

Budapest. 2022...................................

Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000

5.

A leszerelt kamera rendszer felszerelése

Határozati javaslat 2022/06/5.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a tulajdonosok személy, - és vagyon védelmének
érdekében a kamera rendszer újra telepítését és a tárgyalások folytatását javasolja (Társasházi 2003.
évi CXXXIII. törvény 25 § (1) bekezdés)
A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be

Igen

Nem

Tartózkodás

Budapest. 2022.
Aláírás

Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad CTH): 976/10 000
A szavazólapokat a TÁRSASHÁZ feliratú postaládába kérjük bedobni.

A SZAVAZÓLAPOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. június 28."

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
8. § (3) bekezdése alapján önkormányzati vagyontárgyat érintő kérdéskörben átruházott hatáskör
hiányában a Képviselő-testület dönt.
A sürgősségi előterjesztés indoka az, hogy az írásbeli szavazás anyagát 2022. június 14. napján kaptuk
kézhez. Az írásbeli szavazás határideje 2022. június 28. napja. Az Önkormányzat által kiírt 2022. évi
épület-felújítási pályázat benyújtási határideje pedig 2022. június 30. napja.
A döntésekkel kapcsolatos kiadások fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági
Műszaki

Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) költségvetésében, közös költség fizetése

Társasházaknak soron rendelkezésre áll.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)
bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.
2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2022. (____) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasházban kiírt írásbeli szavazáson való részvételről

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8.
§ (3) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 976/10.000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a 1013 Budapest, Alagút
utca 1. szám alatti Társasházban 2022. június 8. napján kiírt írásbeli szavazáson történő részvételhez,
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat képviseletében - az Önkormányzat
976/10.000 tulajdoni hányada arányában - a 2022. június 28-i határidővel kiírt írásbeli szavazás
2022./06/1 -2022./06/5. számú határozati javaslatai szerinti tartalommal a szavazólapon „igen''-nel
szavazzon.
Határidő: 2022. június 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. június 20.

3.

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE:1

1. melléklet: írásbeli szavazás c. közgyűlési dokumentum
2. melléklet: Szavazólap írásbeli szavazáshoz
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Az SzMSz III.1.6. pontja értelmében lehetőség van fontos döntések-üék]"'/______ l JP
meghozatalára és megszavazására .

jj^iatosian Á.h'íí3..^ j-'

A társasház közös területei - a lift építése valamint a Főváros „ Égig Érő Fű „
pályázatán elnyert udvar zöldítési program keretében végzett munkálatok
miatt - építési terület, melyek használata jelenleg nem adnak lehetőséget a
közös összejövetelekre.

Ennek kapcsán is kérem Önöket, hogy figyelmesen és mindenre kiterjedő
óvatossággal közlekedjenek a lépcsőház valamint az udvar területén az
építkezés ideje alatt.
A közgyűlési anyag és a szavazásra bocsátott határozati javaslatok
megfontolása valamint hatékonysága a tulajdonosok részéről hosszabb időt
vesz igénybe.
A 2021. évi írásbeli szavazással egybekötött közgyűlési anyag kapcsán :
-

kérem a tulajdonosokat, hogy a tájékoztatást figyelmesen olvassák el

-

kérdéseiket jelezzék időben

A pénzügyi beszámolót valamint a szavazásra előterjesztett határozatokat a
számvizsgáló bizottság ellenőrizte és rendben találta.
A társasház pénzforgalmának és könyvelésének ellenőrzését a bizottság
elvégezte.
A kifizetések számlával igazoltak és kizárólag bankon keresztül átutalással
történtek.
Valamennyi beérkezett árajánlat megvitatásra került és a társasház érdekeit
I előtérbe helyezve szavazásra alkalmasnak találta és javasolja.

Tartalomjegyzék ( napirendi pontok):
1. 2021. évi pénzügyi beszámoló
2. 2022. évi költségvetés tervezete
3. a Budavári Önkormányzat épület felújítási pályázatára beérkezett
vállalkozói ajánlatok, a pályázaton való részvétel

2
4. a lift építésének befejezés utáni halaszthatatlan felújítási munkálata
5. a leszerelt kamera rendszer felszerelése
6. Klemm G. és Kamarás B. - kapcsolatos feljegyzés

1. 2021. évi pénzügyi beszámoló és 2022. évi költségvetés tervezete (Isz.
melléklet)
Bevételek:
-

a társasház pénzügyi beszámolója tükrözi a helyes pénzügyi gazdálkodást

-

Fundamenta Lakástakarék által beérkezett összeg, amely felhasználásra
került a lift építés I. részletének kifizetése kapcsán

Kiadások I. közüzemi:
-

a szemét szállítás díja az elmúlt évek során változatlan

-

a víz és csatorna számlák alacsony összege a rendszertelen vízóra
leolvasásból fakad ( a Vízművek ellenőre vizsgálta a pincében lévő
vízórákat - eredmény később)

-

az Elmű Nyit. részére kifizetett 292 608,- a lift elektromos hálózatának
kiépítésének engedélyezése

Kiadások il.
-

Mentor Ép. Bt. Ing. értékbecslés a 2020. decemberben végzett
értékbecslés a tetőtér értékesítésével kapcsolatban , amely 2021. évben
került kifizetésre (46 000,-)

-

Lechner kft.-nek kifizetett 2 620,- - a lift építési naplójának megnyitása

Kiadások III.
-

a takarítás tervezettnél alacsonyabb költsége az elmaradt
nagytakarításból adódik, hiszen a lift építése miatt ez értelmetlenné vált

-

a közös képviselő 2020. április óta nem vette fel a képviseletért járó
díjazást a lift megvalósíthatóságának elősegítése céljából az országosan
ismert építőipari anyag és munkadíj drasztikus áremelkedése miatt,
mely 2022. évben rendezve lesz

-

dr. Lukovits ügyvédi iroda - a lift szerződésének teljes körű áttekintése
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Kiadások IV.
-

LG. Art kft. tetőjavítási munkák 76 200,

-

LG. Art kft. a tetőn lévő - szakvélemény alapján - életveszély
elhárítására irányuló és a Budavári Önkormányzat épület felújításra
beadott munka

-

General Holding műszaki ellenőr ( a pályázat kötelező része )

-

Watt Szerviz Kft. - a lifthez kapcsolódó elektromos hálózat kiépítése

-

a Lifttechnika szerződés alapján kifizetett I. részlet az addig elvégzett
munkák után

Kiadások V.
-

Gerka tech kft. - illemhely kialakítása a munkálatok idejére, mely a
kispadláson található WC használhatóvá tétele ( a tulajdonos
beleegyezésével), melynek kialakítását építési hatóság és a szerződés
rögzít. Minden lehetőséget megvizsgálva ez a megoldás látszott anyagilag
a legkedvezőbbnek

-

kémény és tetőjárda kifizetése a 2020.-ban elvégzett munka

-

Alarm kft. kamera rendszer leszerelése - hatósági bejelentés miatt

-

Uniform kft. - tűzrendészeti előírás alapján - pince és padlás területére

-

Konténer kft. - a lift építése miatti lomtalanítás a pincében , a terület
átadás előtti megtisztítása a lomoktól és szeméttől

Kiadások VI.

-

üzemeléshez kapcsolódó költségek

A társasház számláján 2021. december 31-én a záró egyenleg:
Üzemelés

25 122 449,89

Felújítás

747 245,51

Fundamenta

801496.00
26 671191,40
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Határozati javaslat: 2022/06/l.sz.
A számvizsgáló bizottság a 2021.évi pénzügyi beszámolót elfogadásra
javasolja.

2. 2022. évi költségvetés tervezete
-

a tetőtér értékesítéséből befolyó összeg felhasználására a
tulajdonosoktól egy javaslat érkezett, ami a homlokzat hőszigetelésével
kapcsolatos

Ez a javaslat nem valósítható meg az örökségvédelmi és településképi
rendeletek ( a CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése valamint a Budavári
Önkormányzat testületi döntésének 18/2017. (IX.29.) számú rendelete
értelmében.
Társasházunk örökség védelmi területen helyezkedik el és az erre a területre
vonatkozó szabályok ezt nem teszik lehetővé.
A társasház gazdálkodását, költségeinek tervezését sokkal nagyobb
kihívások közepette kell megtervezni, hiszen az áru - és szakemberhiány, az
infláció valamint a tempós áremelkedések komoly nehézséget okoznak.

Határozati javaslat: 2022/06/2. sz.

közös költség:

140,-ft/m2/hó

vízórás albetét

közös költség:

140,- + 366,-=506,-ft/m2/hó

nem vízórás albetét

A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a 2022.évi költségvetés
tervezetét megvitatta, annak elfogadását javasolja.

3. A Budavári Önkormányzat épület felújítására beérkezett vállalkozói
ajánlatok, a pályázaton való részvétel (2., és 3. sz melléklet)

5
Társasházunk eresz csatornájának erősen leromlott, lyukas és veszélyesen
rossz állapota , két részletben történő teljes cseréjét teszi halaszthatatlan és
mielőbb elvégzendő feladatként.
Beérkezett ajánlatok:
-

Borsnd-Bau Kft

2 227 970,

-

Fulmo Kft.

5 297 780,-

Határozati javaslat: 2022/06/3. sz.
A beérkezett árajánlatokat a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság
megvitatta és a Borsnd-Bau kft. 2 227 970,- forintos árajánlatát javasolja
elfogadásra.
A társasház az eresz csatorna cseréjének pénzügyi forrásaként elfogadja #
hogy arra a társasház a költségek 50 %-nak erejéig a Budavári
Önkormányzattól pályázat útján elnyerhető, vissza nem térítendő
támogatást vegyen igénybe, egyben felhatalmazza a közös képviselőt a
pályázat lebonyolítására.

4. A lift építésének befejezés utáni halaszthatatlan felújítási munkálatok
(4., 5., sz. melléklet)
-

a lift építése után a lépcsőház festése - különös figyelemmel a leszerelt
postaládák helyén maradt fal állapotára és az építés során keletkezett
egyéb fal sérülésekre

Beérkezett ajánlatok:
-

Dikció kft

2 840 990,- ft

-

Kiss-Kert Kft

3 038 475,- ft

Az elvégzésre váró és fontos munkák elvégzéséről valamint a feladatokról egy
későbbi időpontban döntünk, mely kapcsán továbbra is várjuk az Önök
javaslatait.
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Határozati javaslat: 2022/06/4.sz.

A közös képviselő és a számvizsgáló bizottság a beérkezett ajánlatokat
megvitatta és a Dikció kft. 2 840 990,- ft -os ajánlatát javasolja elfogadásra.

5. A leszerelt kamera rendszer felszerelése
A Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál tett tulajdonosi bejelentés alapján a
hatóság leszereltette a társasház kamera rendszerét.
A társasház személy és vagyon védelme azonban rendkívül fontos minden
tulajdonos számára, különös tekintettel arra , hogy az utóbbi időben több
vagyon elleni bűncselekmény történt a társasház udvarán. Mindez azonban
akkor válik személyes problémává , amikor az egyes tulajdonosok kárára
történik a lopás.

A kamera rendszer telepítéséről a Társasházi 2003. évi CXXXIII. törvény 25 §
(1) bekezdés rendelkezik.
„ A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését
szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített kamera rendszer
létesítéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább 2/3
többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. „
A kamera rendszer működésére több erre jogosult céggel folytattunk
tárgyalásokat, melyek közül a Multi alarm kft. ajánlata volt a legkedvezőbb és
átfogóbb a havi díj fizetés tekintetében. A tárgyalás folytatása az Önök
szavazatai alapján folytatódhat.

Határozati javaslat: 2022/06/5. sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a tulajdonosok személyés
vagyon védelmének érdekében a kamera rendszer újra telepítését és a
tárgyalások folytatását javasolja.
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6. Klemm G. - Kamarás B. - kapcsolatos feljegyzés
A közös képviselő, Szalánczyné Bartis Éva és a számvizsgáló bizottság két
tagja , Kenedy Mária és Gyergyay Csaba egyhangú javaslata alapján az alábbi
feljegyzést terjeszti Önök elé .

Klemm Gabriella és Kamarás Bálint - okleveles építész mérnökök - mérnöki,
tervezői tudásával - a lift projekt kezdetétől - 2018.-tól - aktívan , az ügy iránt
tanúsított rendkívüli elköteleződéssel és hozzáértéssel segítette a munka
előkészítését és a kivitelezést. A lift építésének szakmai pályáztatás
folyamatában aktívan részt vettek, majd a tervezés fázisában szakmai
tanácsokkal ( a helyi speciális viszonyokat maximálisan előtérbe helyezve )
láttákéi a tervezőket és a kivitelezés megkezdésétől folyamatosan kapcsolatot
tartottak a kivitelezővel. Mindannyiunk érdekében felügyelték a munka minden
szakaszát, javaslatokat tettek a korrekciókra, tárgyaltak - és szakmai alapon
érveltek - a kivitelezővel, személyes napi jelenlétükkel garantálták, hogy a
kivitelezés minden fázisa precízen , a terveknek megfelelően történjen.
Klemm Gabriella és Kanarás Bálint háttérmunkája és rendszeres egyeztetése a
kivitelezővel számos bonyodalom kezelését segítette és terelte a társasházunk
szempontjából a legmegfelelőbb irányba. A társasház érdekeit következetesen
érvényesítették, példát adva arra , hogy nemcsak a lakásukat, de az egész
házat otthonuknak tekintik.
Klemm Gabriella és Kamarás Bálint ellenszolgáltatás nélkül készítette el a
társasház udvarának megújítását szolgáló, a Fővárosi Önkormányzatnak
benyújtott és attól 1 900 000,- forintot elnyert, „ Égig érő fű „ elnevezésű
pályázatot.
Mindezen munkák kidolgozásának piaci ára és értéke milliós tétel.
Klemm Gabriella és Kamarás Bálint kizárólag a társasház és lakói iránti
lojalitástól vezérelve készítették mindezeket a munkákat és fel sem merült
bennük, hogy ezért bármilyen tervezői díjat felszámoljanak a társasháznak.

A LAKÓKÖZÖSSÉG NEVÉBEN EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK
FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ MUNKÁJUKAT.
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Ezúton kérjük Önöket, hogy írásbeli szavazatukkal járuljanak hozzá , hogy a
2021. év lezárásra és a fontos kérdések eldöntésére sor kerülhessen.
Amennyiben kérdése, észrevétele van - kérem, hogy a szavazás lezárása előtt
írásban szíveskedjenek feltenni.

A SZAVAZÓLAPOK LEADÁSI HATÁRIDEJE : 2022. JÚNIUS 28.

A szavazólap tartalmazza a határozat szövegét valamint a határozati döntés
formáit - igen/nem/ tartózkodik, melyet kérjük, hogy döntésének
megfelelően bekeretezni szíveskedjenek.
Kérjük, hogy szavazatát egyértelműen szíveskedjék megjelölni / bekeretezni,
tekintettel arra , hogy a szavazatot bizonytalanná tevő megjegyzéseket
valamint válaszadás nélkül hagyott szavazólapokat nem lehet figyelembe venni.
Aláírás nélkül a szavazólap érvénytelen.
A szavazólapokat a „ TÁRSASHÁZ „ feliratú postaládába szíveskedjenek
bedobni a megadott határidő előtti időben.

A tulajdonosokat az írásbeli szavazás esetén is megilleti a Tv.-ben szabályozott
jogorvoslati lehetőség.
A törvényben meghatározott illeték megfizetése után a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül kérhető a bíróságtól a vitatott
határozat érvénytelenségének megállapítása.
Az írásbeli szavazás eredményéről közgyűlési határozat formájában
tájékoztatást kapnak a tulajdonosok a szavazás lezártát követő nyolc napon
belül.
Melléklet:
-

szavazólap + szavazási ismertető

-

2021. évi pénzügyi beszámoló, 2022. év költségvetésének tervezete

-

közös költség befizetések ( egyéni, összesített)

-

parkolás befizetések ( egyéni, összesített)
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-

felszólítás a közös költség hátralékról ( egyéni)

-

Borsnd -Bau kft és Fulmo kft ajánlata a pályázatra

-

2021. évi rezsi csökkentés

-

lépcsőház festésének ajánlatai ( Dikció kft és Kiss kert kft.)

A fenti tervezettel és az írásbeli szavazással valamint annak tartalmával
egyetértek és javaslom.

Kamarás Bálint
számvizsgáló

Budapest, 2022. június 8.

közös képviselő

2021. évi pénzügyi beszámoló és 2021.. Évi költségvetési tervezet
Társasház

1013. Budapest, Alagút u. 1.

vízórás albetét 38

db

83,10%

nem vízórás albetét ét

összes albetét: 45

Bevételek

2021. trv

2021.tény

2021. nyitó

2022.terv

31 812 523,58

Közös költség
Garázs, gépkocsi parkolás

6 000000,00

6 176 243,00

300 000,00

247 027,00

Budavári Önkorm.tetőtér értékesít.

300 000,00
3 130 468,00

Kamat elszámolás (UniCredit)

100,00

Díjbeszedő (víz)

27,70

50,00

151104,00

Fundamenta átvezetés 014-ről
Átvezetés 014 - számláról

4 490 000,00
1 362 000,00

Földhiv.,közjegytő,végrehajtó 111,10.

72 876,00

Földhiv.,közjegyző,végrehajtó 1.1.

103 535,00

Tetőtérért. 1. részlet 111.8.

12 589 402,00

Tetőtét ért. 1.részlet 111.3.

6 081 321,00

6 300 100,00

összesen:

Kiadások I.

44 415 336,28

22 101 241,00

közüzemi
2021.terv

Elmű Nyrt.

2021.tény

20 000,00

2022.terv

-17 599,00

20 000,00

Díjbeszedő (szemét)

470 808,00

-470 808,00

470 808,00

Díjbeszedő (víz)

600 000,00

-208 844,00

200000,00

Főv. Csat .Művek

900 000,00

-98 371,00

300 000,00

Elmű Nyrt. - lift engedély

összesen:

-292 608,00
1990 808,00

-1088 230,00

990 808,00

Kiadások II.
2021.terv
NAV
Építmény adó

2021.tény

2022.terv

35 000,00

-30 365,00

36 000,00

30 000,00

-17 924,00

20000,00

Bankköltség

120 000,00

-143 822,24

150 000,00

Felújítási alap

601 800,00

-601 800,00

601 800,00

Kamatadó
Biztosító
Mentor Ép.Bt. Ing.értékbecslés

20,00

-4 15

20,00

970 000,00

-1108 180,00

1 300 000,00

-46 000,00

Lechner kft.építési napló nyitás

-2 620,00

Fundamenta

összesen:

-100 300,00

1 756 820,00

-2 051015,39

2 107 820,00

Kiadások ill.
2021.terv
Comforting kft. Takarítás

663 000,00

2021.tény

2022.terv

576 000,00

670000,00

Képvis.díj

1800 000,00

0,00

2 880000,00

Könyvelő

152 400,00

-50 800,00

152 400,00

dr. Horváth Czinger Annamária

150000,00

0,00

150000,00

dr.Lukovits ügyv.iroda lift szerződés
összesen:

30000,00

-12 700,00

30 000,00

2 795 400,00

-639 500,00

3 882 400,00

Kiadások IV.
LG .Art tetőjavítás
LG.Art épület felújítási pályázat
General Holding műszaki ellenőr

összesen:

Watt Szerviz lifthez elektro.kiép.

-76 200,00
-1714 500,00
-76 200,00

-1866 900,00

-882 316,00

Lifttechnika 1.részlet

-12 340457,00

összesen:

-13 222 773,00

Kiadások V.
Comforting kft zöld hull.zsák

-11750,00

Comforting kft. Postaláda áthelyez.

-35000,00

Gerka tech. Vízszerelés

-72000,00

Tripolszky kém.járda 11.1 (2020.)

-12 000,00

Mátyássy tetőjárda II.1 (2020.)

-35 000,00

Alarm kft. Kamera szerelés

-44450,00

Uniform- poroltó (2db)

-25934,00

Konténer kft. Pincei lomtalanítás

-63 500,00

összesen:

-299 634,00

Kiadások VI.
irodaszer

-11860,00

posta

-43 415,00

fénymásolás

összesen:

-69 559,00

-124 834,00

Üzemelési számla
Bevételek összesen

44 415 336,28

Kiadások összesen

19 292 886,39

2021.záró

25 122 449,89

Fundamenta Lakáskassza
2021. nyitó

199 995,00

befiz.átutalással 014 -ről

501 590,00

befiz,átutalással 007-ről

100 300,00

Betét kamata

jóváírás összesen

1 516,00

803 401,00

Éves számla vezetési díj

-1 905,00

Terhelés összesen

-1 905,00

záró egyenleg

801496,00

Felújítási számla
2021. nyitó
Üzemelési számláról
Kamat

1958 838,04
601.800,00
1,77

Fundamenta

4 543 984,00

Jóváírás összesen

7104 623,81

Kamatadó

-0,27

Fundamenta új szerződés
Átvezetés 007-re

-1362 000,00

Átvezetés 007-re

-4 490 000,00

Bankköltség
Terhelés összesen

záró egyenleg1

501590,00

-3 788.03

6 357 378,30
747 245,51

Összesített pénzkészlet
Üzemelés
Felújítás
Fundamenta

összesen:

25 122 449,89
747 245,51
801 496,00

26 671191,40

Budavári Önkormányzat
vízórás 140,-/m2/hó
nem vízórás 140,-+366,-=506,-/m2/hó

vízőrás

nem vízórás

földsztintB.
magasföldszint 5.
1. emelet 9.

közös költség /hó

41,88 m2

21.190,-/hó

37,23 m2

18.840,-/hó
7.990,-/hó

57,06 m2
38,56 m2

19.510,-/hó

összesen:

83.395,-/hó

2021. terv

befizetés

egyenleg

7 562

7 562

január

83.395

83 395

február

83.395

83 395

március

83.395

83 395

április

83.395

83 395

Ill.emelet?.
Élelmiszer üzlet

15.865,-/hó

113,32 m2

nyitó

május

83.395

83 395

június

83.395

83 395

július

83 395

83 395

augusztus

83 395

83 395

szeptember

83 395

83 395

október

83 395

83 395

november

83 395

83 395

december

83 395

83 395

1 000 740

1 008 302

záró

7 562

7 562

Munkaláp!

lakás
udvari i.
Fszt.1.
Pszt. 2.
Fszt.3.
Pszt. 5.
Mfszt.1.
Mfszt.2.
Mfszt.3.
Mfszt.4.
Mfszt.6.
I.em.l.
I.em.2.
Lem.3.
Lem. 3/a
Lem.4.
Lem.5.
I.em.6.
Lem.7.
I.em.8.
Lem.10.
Il.em.1.
Il.em.2.
Il.em.3.
Il.em.4.
Il.em.5.
ll.em.6.
Il.em.7.
Il.em.8.
Il.em.9.
Il.em.10.
Ill.em.1.
Ill.em.2.
Ill.em.3.
Ill.em.4.
Ill.em.5.
Ill.em.6.
Ill.em.8.
Ill.em,9.
Hl.emlO.

név
HP. Plasztik Kft.
Lukács Páiné
Lányi Zoltánné
Varga Ignácné
Petrőcz László
Biró Attila
Danícz Gyuláné
dr. Pólik Cecília
Novai Gábor
Tóth Krisztián
Biro Thomas Michael
Essential / Sinka T. /
Németh Lajos
Dessewffy László
Janka Miklósné
dr.Lőrincz Jenő
Uzsoki Ágota
Humpok Tibor
Jaculák János
Tóth Krisztián
Utry Anna
Paál János
Kenedy Mária
Kiovszky Attila
Óvári Szabolcs
Sávoly Lajosné
Búkor Dóra
Csukás-Jakab Lajosné
Horváth Orsolya
Jámbor Györgyi
Szalánczyné Bartis Éva
Vasvári É, Gyergyay
Fritz-Medzihradszky
Kamarás B.Klemm G.
Butkai Enikő
Soós Mihályné
Kapás István
Czapári Katalin
Romao André
Budavári Önkorm.
PBG Ingatlan
NémethL. Légópince

2021.nyitó
0,00
0,00
1,00
1 240,00
-44 340,00
-41 000,00
4 692,00
-10 940,00
2 936,00
0,00
-1 015 399,36
-36 482,00
-23 080,00
-240,00
30 879,00
2,00
1 258,00
0,00
5 870,00
786,00
0,00
-33 920,00
0,00
3 194,00
-67 800,00
0,00
15 541,00
-16 800,00
0,00
0,00
19 812,00
1 768,00
-4 920,00
21 107,00
0,00
1 020,00
5 348,00
-13 125,00
-631 828,00
7 562,00
192 660,00
-881 500,00

2021. terv
156 240,00
78 240,00
67 800,00
222 960,00
104 100,00
188 840,00
103 208,00
76 580,00
64 740,00
66 240,00
1 551 559,36
254 402,00
107 440,00
78 480,00
107 760,00
65 580,00
65 640,00
62 760,00
68 040,00
117 900,00
138 720,00
261 440,00
180 060,00
105 360,00
135 600,00
67 920,00
64 320,00
84 960,00
115 710,00
118 080,00
140160,00
222 960,00
179 880,00
303 960,00
69 000,00
68 280,00
73 920,00
110 025,00
780 148,00
1 000 740,00
257 040,00
1 091 500,00

Oldal 1

befizetés
78
78
67
224
44

120,00
240,00
801,00
440,00
340,00
0,00
112 592,00
76 580,00
68 936,00
60 720,00
738 738,00
90 800,00
91 500,00
78 240,00
140 879,00
65 582,00
66 898,00
62 760,00
73 910,00
108 075,00
138 720,00
227 520,00
180 060,00
108 554,00
67 800,00
67 920,00
85 541,00
48 000,00
115 710,00
128 040,00
140 160,00
224 968,00
180 000,00
269 107,00
69 000,00
80 820,00
79 400,00
120 900,00
832 905,00
1 008 302,00
192 660,00
0,00

egyenleg
-78 120,00
0,00
1,00
1 480,00
-59 760,00
188 840,00
9 384,00
0,00
4 196,00
-5 520,00
-812 821,36
-163 602,00
-15 940,00
-240,00
33 119,00
2,00
1 258,00
0,00
5 870,00
-9 825,00
0,00
-33 920,00
0,00
3 194,00
-67 800,00
0,00
21 221,00
-36 960,00
0,00
9 960,00
0,00
2 008,00
120,00
-34 853,00
0,00
12 540,00
5 480,00
10 875,00
52 787,00
7 562,00
-64 380,00
-1 091 500,00

Gépkocsi és motor beállás
2021.01.01. - 2021.12.31.

lakás

név

II.em 10.

Jámbor Györgyi

72 180,00

78 195,00

6 015,00

Ill.em.1.

Szalánczyné B. Éva

71 998,00

29 652,00

-41 716,00

Il.em.2.

Paál János

76 297,00

72 180,00

-4 117,00

Lem.7.

Humpok Tibor motor

6 000,00

6 000,00

0,00

111.1.

Fritz-Medzihradszky

alkalmi beáll.

8 500,00

0,00

Lem.3,

Németh Lajos

29 485,00

0,00

-29 485,00

mfszt.6

Tóth Krisztián

52 500,00

52 500,00

0,00

összesen

2021.terv

308 460,00

befizetés

egyenleg

247 027,00 -61 433,00

Név

Túl. Hányad

Víz

Villany

Szemét
655 Ftl

Ossz.Ft

Csatorna

2 090 Ft

696 Ft

16 565 Ft

329 Ft

1 048 Ft

349 Ft

8 309 Ft

166 Ft

283 Ft

902 Ft

301 Ft

7 152 Ft

124

151 Ft

258 Ft

823 Ft

274 Ft

6 521 Ft

121

147 Ft

252 Ft

803 Ft

267 Ft

6 363 Ft

83

101 Ft

173 Ft

551 Ft

183 Ft

4 365 Ft

Danicz Gyuláné

201

245 Ft

418 Ft

1 334 Ft

444 Ft

10 570 Ft

Dr. Pólik Cecilia

132

161 Ft

275 Ft

876 Ft

292 Ft

6 942 Ft

160 Ft

273 Ft

869 Ft

289 Ft

6 889 Ft

HP Plasztik

315

384 Ft

Lukács Pálné

158

192 Ft

Lányi Zoltánné

136

Varga Ignácné
Petrőcz László
Bíró Attila

Kozárí Zoltán

131

Tóth Krisztián

136

166 Ft

283 Ft

902 Ft

301 Ft

7 152 Ft

Thomas M. Biro

282

343 Ft

587 Ft

1 871 Ft

623 Ft

14 830 Ft

Sinka T Essential Med

439

535 Ft

913 Ft

2 913 Ft

970Ft

23 086 Ft

Németh Lajos László

170

207 Ft

354 Ft

1128 Ft

376 Ft

8 940 Ft

Dessewffy László

158

192 Ft

329 Ft

1 048 Ft

349 Ft

8 309 Ft

Janka Miklósné

217

264 Ft

451 Ft

480 Ft

11 412 Ft

Dr. Lőrincz Jenő

161 Ft

275 Ft

292 Ft

6 942 Ft

Uzsoki Ágota

132
1321

1440 Ft
876 Ftl

161 Ft

275 Ft

876 Ft

292 Ft

6 942 Ft

Humpok Tibor

127

155 Ft

264 Ft

843 Ft

281 Ft

6 679 Ft

Jaculák János

137

167 Ft

285 Ft

909 Ft

303 Ft

7 205 Ft

Dobos Zsófia

238

290 Ft

495 Ft

1 579 Ft

526 Ft

12 516 Ft

Utry Anna

280

341 Ft

582 Ft

1 858 Ft

619 Ft

14 725 Ft

Paál János

459

559 Ft

955 Ft

3 046 Ft

1 014 Ft

24 138 Ft

Kenedy Mária

363

442 Ft

755 Ft

2 409 Ft

802 Ft

19 090 Ft

Kiovszky Attila

212

258 Ft

441 Ft

1 407 Ft

468 Ft

11149 Ft

Óvári Szabolcs

137

167 Ft

285 Ft

909 Ft

303 Ft

7 205 Ft

Sávoly Lajosné

137

167 Ft

285 Ft

909 Ft

303 Ft

7 205 Ft

Búkor Dóra Veronika

130

158 Ft

863 Ft

287 Ft

6 837 Ft

Csukás H.,Jakab Lajosné

137

167 Ft

270 Ft
285 Ft1

909 Ft

303 Ft

7 205 Ft

Horváth Orsolya

193

235 Ft

401 Ft

1 281 Ft

426 Ft

10 150 Ft

Jámbor Györgyi

238

290 Ft

495 Ft

1 579 Ft

526 Ft

12 516 Ft

Szalánczyné Bartis Éva

282

343 Ft

587 Ft

1 871 Ft

623 Ft

14 830 Ft

Vasvári É.,Gyergyay Cs.

449

547 Ft

934 Ft

2 980 Ft

992 Ft

23 612 Ft

Fritz A.,Medzihradszky G.

353

430 Ft

734 Ft

2 343 Ft

780 Ft

18 564 Ft

Klemm G.,Kamarás B.

227

276 Ft

472 Ft

1 506 Ft

502 Ft

11 938 Ft

Butkai Enikő

139

169 Ft

289 Ft

922 Ft

307 Ft

7 310 Ft

Soós Mihályné

138

168 Ft

287 Ft

916 Ft

305 Ft

7 257 Ft

Kapás andrás

149

181 Ft

310 Ft

989 Ft

329 Ft

7 836 Ft

Czapári Katalin

195

237 Ft

406 Ft

1 294 Ft

431 Ft

10 255 Ft

Romao André

239

291 Ft

497 Ft

1 586 Ft

528 Ft

12 569 Ft

Németh Lajos László

423

515 Ft

880 Ft

2 807 Ft

935 Ft

22 245 Ft

Önkormányzat

976

1189 Ft

2 030 Ft

6 477 Ft

2 157 Ft

51326 Ft

PBG Ingatlan

577

703 Ft

1 200 Ft

3 829 Ft

1 275 Ft

30 344 Ft

10000

12 179 Ft

20 802 Ft

66 360 Ft

22 097 Ft

525 886 Ft

Összesen

Társasház

1013. Budapest, Alagút u. 1.

Bevételek és kiadások alakulása
2009 - 2021
Bevételek
Közös ktg.

g.kocsi,garázs

Perkölts,kamat

Biztosító

Banki kamat

2009

7.125.991

374.350

56.576

0

0

2010

7.378.636

787.839

149.682

143.985

2.663

2011

6.413.359

1.093.426

221.525

254.050

2.631

2012

6.377.850

975,482

164.239

149.051

3.864

2013

5.568.833

674.856

102.586

425.548

4.649

2014

6.770.461

519.600

257.632

275.533

8.025

2015

5.208.288

248.300

0

294.620

16.846

2016

5.419.869

511.660

0

0

3.956

2017

5.606.227

413.575

0

357.481

726

2018

6 010 109

527 315

0

146 050

65

2019

5 364 440

437 535

0

401 754

5,38

2020

5 765 686

202 435

0

440 971

31,34

27 238 625,00

2021

6 176 243

247 027

0

0

27,7

0

Díjbeszedő

Fundamenta

014 -ről

Földhivatal

Végrehajtó

Közjegyző

151104

4 490 000

1362 000

13 200

103 423

59 788

2021

.C2 General

Tetőtér eladás

Közös költség
terv.

befiz

egyenleg

2009

7.807.243

7.125.991

-681.252

2010

8.205.790

7.378.636

2011

7078.780

6.413.359

2012

7.697.930

2013

Garázs,parkolás
terv.

befiz.

egyenleg

2009

1.189.895

374.350

-1.327.261

-827.154

2010

1.853.355

787.839

-1.065.516

-665.421

2011

1.210.167

1.093.426

-116.741

6.377.850

-1.320.080

2012

1.059.135

975.482

-83.653

7.697.930

5.568.893

-2.129.037

2013

728.458

674.856

-53.602

2014

7.737.913

6.770.461

-967.452

2014

548.720

519.600

-29.120

2015

6.394.867

5.330.371

-1.064.496

2015

274.182

248.300

-25.882

2016

6.940.471

5.419.869

-1.437.650

2016

555.282

511.660

-43.222

2017

6.940.471

5.606.227

-1.334.244

2017

500.262

413.575

-86.687

2018

7 776 701

6 010 109

-1 700 239

2018

578 150

527 315

-50 835

2019

7 221 000

5 364 440

-1 856 560

2019

450 000

437 535

-12 465

2020

7 221 000

5 765 686

-1 455 314

2020

450 000

202 435

-247 565

2021

6 000 000

6 176 243

176 243

2021

300 00

247 027

-52 973

Kiadások
Elmű

Víz

Főv. Csat.Műv.

Szemét

Bank ktg.

NAV

Biztosító

Kémény

2009

91.024

1.076.305

1.513.621

964.944

73.894

83.185

471.987

114.679

2010

84.682

786.055

976.244

925.520

67.668

62.534

500.578

112.101

2011

77.541

735.503

1.341.370

853.411

60.690

230.050

527.106

116.518

,2012

60.123

746.470

1.692.621

809.954

61.338

174.948

545.548

121.664

2013

183.400

741.946

1.166.699

507.196

73.908

156.100

576.102

144.811

2014

175.174

538.988

931.111

470.808

102.373

108.000

460.920

78.673

2015

61.020

595.767

902.751

470.808

102.477

117.140

294.620

0

2016

35.746

483.095

1.037.116

470.808

93.550

39.750

553.140

201.156

2017

18.298

1.063.735

1.258.644

470.808

110.098

66.300

906.170

0

2018

19 224

352 320

590 237

470 808

95 063

66 320

315 639

0

2019

17 202

193 969

246 689

470 808

97 790

79 100

704 600

0

2020

20 027

261 863

384 764

470 808

119 575

65 630

923 484

0

2021

17 599

208 844

98 371

470 808

143 822

30 365

1108 180

0

.C2 General

2009
2010

Üz.+karbant.

Jogi képv.

Könyvelés

Takarítás

K.képviselet

547.751
812.261

90.700

0
150.000
100.000

527.400

237.600

468.000
468.000

80.000

2011

546.046

2012
2013

902.107
738.109

2014

868.321

2015

946.780
329.985
1.354.179
365 938

2016
2017
2018
2019
2020

1178 416
2 739 580

2021

68.300
24.500
70.000

Szemét
Csatorna

620 723

Víz

409 394

972.000

Elmű

418.148

63.500
113 000
42 700

101.600
101.600
101.600
100 980
50 800

468.000
585.000
512.000
507 000

972.000
972,000
1.080.000
1 080 000

599 000

1 080 000

122 700

101 600

561 000

360 000

12 700

50 800

576 000

0

12.700
0

500.000
577.443

558 530

120.000
972.000
972.000

101.600
101.600
101.600

115.159
209.600

Rezsi csökkentés
2013 - 2021

96 603

összesen:

1 685 250

Fundamenta Lakáskassza
Felújítási számla
Áll.támog.

Kamat

Készlet

Fel.alap kp.

Lekötött

Kamat

2009

0

0

0

36.269
154.979
3.854

1.445.299
1.700.000

39.639
24.839

2010

0
180,000

0
8.755

350.000
1.138.755

4.000.000
4.579.521
4.670.361
0
0

41.219
112.866

2013

180.000
180.000

2014

209.010

2016

1.819.770

2015

180.000

2017

0

536
44

2016

2018

1.817.428
1 813 313

0
0

108.215
50.606
14.696
3.267

32.451
56.855
106.841

2015

16.550
12.416
5.221.932
1.895.134

2017

180.000
180.000

5.996
10.814
18.654

2019

1 810 517

0

1,82

2018

180 000

26 625

2020

1 958 838

0

1,85

2019

7 380

3 375 684
4 023 674

2021

747 245

0

1,77

15 000
7 524

33 759

4 513 157

0

1516

801496

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2011
2012

2014.felújítás
2014. újra kötés

2020
2020.újra kötés
2021

.C2 General

1.951.206
2.788.061
3.450.162
-3.450.162
599.400
984.046
1.674.860
2.569.914

199 995

Összesített pénzkészlet
Üzemelés
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

140.179
132.798
761.083

Felújítás

Lekötött

Fundamenta

Egyenleg

0

1.621.747

36.269

1.445.299

154.979
3.854

1.700.000
4.000.000

350.000 2.337.7778
1.138.755 5.903.692

4.579.521

1.613.741

16.550
12.416

1.951.206
2.788.061

7.317.234
9.084.579

1.093.662

5.221.932

599.400

3.503.935

1.895.134

0
0

984.046

6.914.994
6.383.115

3.893.656

0
0

1.674.860

7.388.287

2.558.748
4 839 510

1.819.770
1.817.428
1 813 313

0

2.569.914 6.946.090
3 375 684 10 028 508

5 779 734

1 810 517

0

4 023 674 11 613 926

31 812 523

1 958 838

0

4 713 152 38 484 513

25 122 449

747 245

0

801496 26 671190

769.957

4.670.361

Név :Társasház
Cím :Bp.Alagút utca 1

Kelt:

A munka leírása:Lépcsőház
felújítás

Készítette :Kiss Kertépítő Kft

2022év..06.hó.07nap

Készült:2022.06.07
Költségvetés főösszesítő
MegnevezésI.

Anyagköltség

Díjköltség

I. Építmény közvetlen költsége

517.500

1.875.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

517.500

1.875.000

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa

2.392.500
645.975

27.00%

3. A munka ára

3.038.475

KISS KERTÉPÍTŐ KFT.
, József krj. 36. fsz. S.

Kan-

Aláírás

Készült a TERC Kft- TERC VIP költségvetés 2017.1 -BRONZ programcsomagjival.

C:\tetc\tercvip\2017_ 1 Vmszklílagut l .sloS

í

. oldal

1

Ssz.

1

2

3

4

Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HEF)
Anyag
Munkadíj

123-432-0
Oldal falak alapozása
390 m2

320

1.500

124.800

585.000

123-432-111.1
Oldalfalak kaparása csiszolása
390 m2

230

750

89.700

292.500

123-454.321
Oldalfalak festése kétő rétegben
390 m2

650

1.500

253.500

585.000

321-201-200
Oldalfalak foltszerinti gletelése javítása
110 m2
450

3.750

49.500

412.500

517.500

1.875.000

Munkanem összesen:

Készüli a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot kővető ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a
pedig a teljesítményigazolás létéi
C:\tero\tercvip\2017_l\onMia\alagut l.sloS

Borsnd<Bau Kft
Budapest 1151 Horváth Mihály utca 4

Budapest .I. kerület Alagút utca 1
Utcai oldal homlokzata feletti fekvőeresz csatorna
részleges felújításának költségvetése

Tisztelt közös képviselet!
Kérésükre készítettük el a Bp .I. kerület Alagút utca 1 számú Társasház
utcai oldal homlokzata felett lévő fekvőeresz csatorna részleges felújítására
vonatkozó tételes költségvetésünket.
Az ajánlat a helyszínen egyeztetett eresz szakaszra vonatkozik.
A fekvőeresz horganylemezből készül.

Fekvőeresz csatorna 32 fm
Csatornavas 36 db
Ereszszegély 32 fm
Rögzítőszegély 32 fm
Forrasztóón 15 kg
Dilatáció 2 fm
Deszkázat cseréje 4 m2
80-as szeg 1 doboz
Palaszeg 1 doboz
Anyagdíj 1.152.000 Ft bruttó
Munkadíj 1.075.970 Ft bruttó
Számla összesen: 2 227 970 Ft

Megjegyzés:
A Megrendelő elektromos áramot, vizet, valamint WC-t kérjük térítésmentesen
biztosítsa.

Üdvözlettel Tóth István
Budapest, 2022. 05. 24.

Építőnk, felújítunk, maradandót alkotunk

-

•- niKCIÓ KFT. www.dikdo.eu Adószám: 24841526-2-13, EU Tax.: HU 24841526, Address: 2030. ÉRD MŰVEZETŐ U. 32.

Kontakt: Vámos István

Ajánlat:

+36 30 397 2579 Email: dikcio.kft@gmaílxom

ÉPÍTENI SZERETÜNK

Budapest Alagút utca 1. szám alatti társasház részére

Lépcsőház festése: (összes falfdelület 532 m2}
Lépcső, ablakok letakarása maszkolása:
Állványozás szintenként, és plafonnál:
Régi laza részek eltávolítása, javítása:
Glettelés falhibák javítása:
Alpozás:

Munkadi]
50 000

Ft + Áfa

55 000

Ft + Áfa

132 000
154 000

Ft + Áfa

120 000

Ft + Áfa

385 000

Ft + Áfa

40 000

Ft + Áfa

Ft +

Áfa

55 000

Ft + Áfa

884000

Ft + Áfa

230 000

Ft + Áfa

44 000

Ft + Áfa

1737000

Ft* Áfa

88 000

Festés 2 rétegben színezett Diszperziós festékkel:
Sitt, szemét elszállítása, takarítás:

Összesen:

Anyagok

Ft + Áfa

500000 Ft*Áfa

Árajánlatot készítette Vámos István Dikció Kft.
Budapest

2022.06.05.

-""E •'

l

Vámos István Dikció kft.

ni

FULMO KFT
Alpinista kft

1204. Bp Lázár utca 58.
Tel: 06-30-931-0902

ÁRAJÁNLAT
Készült Budapesti. Kerület Alagút utca 1.
Csatorna és fekvőeresz cseréje

OSSZ ESITŐ
anyag:

1518 280 Ft

díj összesen:

2 653 200 Ft

mind összesen:

'

417l480Ft

Áfa 27%

1 126 300 Ft

Számla összesen.

5 297 780 Ft

Budapest, 2022.05.23.
Az ajánlat 2022.07.20.-ig érvényes

Anyag:
1

Ereszszegély és bontása
32 m

2

d:

5 400 Ft

17 920 Ft
172 800 Ft

a:

4 200 Ft

d:

7 200 Ft

50 400 Ft
86 400 Ft

a:

2 920 Ft

d:

4 200 Ft

a:

10 500 Ft

d:

21 000 Ft

93 440 Ft
134 400 Ft

63 000 Ft
126 000 Ft

a:

9 600 Ft

d:

16 500 Ft

19 200 Ft
33 000 Ft

a:

0 Ft

d:

3 500 Ft

0 Ft
210 000 Ft

a:

0 Ft

d:

3 500 Ft

0 Ft
210 000 Ft

Rögzítőelemek szerelése
32 m

10

560 Ft

Cserép felhelyezése
60 m2

9

a:

Cserép bontása
60 m2

8

172 800 Ft

Lefolyó bekötése
2 db

7

5 400 Ft

Csomópontok
6 db

6

d:

17920 Ft

Alátétszőnyeg felhelyezése
32 m2

5

560 Ft

Deszkázat javítása, pótlása
12 m2

4

a:

Fekvőereszcsatorna bontása
32 m

3

Díj:

a:

5 500 Ft

d:

8 200 Ft

Ereszsegély szerelése

176 000 Ft
262 400 Ft

32 m

a:
d:

11

6 500 Ft

208 000 Ft

8 700 Ft

278 400 Ft

Fekvőeresz csatorna építése horganylemezből
(gyártása)
32 m

12

d:

14 500 Ft

390 400 Ft
464 000 Ft

a:

14 500 Ft

d:

8 500 Ft

58 000 Ft
34 000 Ft

Bontott anyagok deponálása
4 m3

14

12 200 Ft

Anyag szállítása, mozgatása
4 m3

13

a:

a:

14 500 Ft

d:

8 500 Ft

58 000 Ft
34 000 Ft

Horgany lemezfedés gyártása, felszerelése
30 m2

a:

12 200 Ft

d:

14 500 Ft

366 000 Ft
435 000 Ft

SZAVAZÓLAP ÍRÁSBELI SZAVAZÁSHOZ

Budavári Önkormány zat

TH: 976/10 000

1. 2021. évi pénzügyi beszámoló és 2022. évi költségvetés tervezete

Határozati javaslat 2022 /06/l.sz.
A számvizsgáló bizottság a 2021. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

Igen

Nem

Tartózkodás

Budapest 2022...
Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000 TH

2. 2022.évi költségvetés tervezete

Határozati javaslat 2022/06/2.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a 2022. évi költségvetés tervezetét
megvitatta és és elfogadásra javasolja.

Igen

Nem

Tartózkodás

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be!
Budapest. 2022.
Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000 TH

3. A Budavári Önkormányzat épület felújításra beérkezett vállalkozói ajánlatok i a
pályázaton való részvétel
Határozati javaslat 2022/06/3.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a beérkezett ajánlatokat megvitatta és
Borsnd kft. 2 227 970,- forintos árajánlatát javasolja elfogadásra.
A társasház eresz csatorna cseréjének pénzügyi forrásaként elfogadja, hogy arra a
társasház a költségek 50 %-nak erejéig a budavári önkormányzattól pályázat útján
elnyerhető, vissza nem térítendő támogatást vegyen igénybe, egyben felhatalmazza
közös képviselőt a pályázat lebonyolítására.

Igen

Nem

Tartózkodás

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be!
Budapest 2022.
Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000 TH

4. A lift építésének befejezés utáni halaszthatatlan felújítási munkálatok
Határozati javaslat 2022/06/4.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a beérkezett ajánlatokat megvitatta és a
Dikció Kft. 2 840 990,- forintos ajánlatát javasolja elfogadásra.

Igen

Nem

Tartózkodás

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be!
Budapest 2022.
Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000 TH

5. A leszerelt kamera rendszer felszerelése
Határozati javaslat 2022/06/5.sz.
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő a tulajdonosok személy, - és vagyon
védelmének érdekében a kamera rendszer újra telepítését és a tárgyalások folytatását
javasolja ( Társasházi 2003. évi CXXXIII. törvény 25 § (1) bekezdés)

Igen

Nem

Tartózkodás

A kívánt részt kérjük, húzza alá, vagy karikázza be!
Budapest. 2022.
Aláírás
Tulajdonos neve: Budavári Önkormányzat
A tulajdon címe: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tulajdoni hányad (TH): 976/10 000 TH

A szavazólappokat a TÁRSASHÁZ feliratú postaládába kérjük bedobni.

A SZAVAZÓLAPOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. június 28.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. június 23-i ülésére
a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti Társasház közös tulajdonban álló tetőterének
értékesítése tárgyában kiírt írásbeli szavazásról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

dr. jiáng Orsolya

dr. Németh Mónika

irodavezető

jegyző

lester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. (Fő u. 3.) szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 14434 helyrajzi
számú, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű, 1317 m2 földterületű vegyes tulajdonú Társasházban 2
db nem lakás céljára szolgáló helyiség (1 db iroda és szociális helyiség, valamint 1 db pincei tároló) - a
Budapest I. kerület, belterület 14434/0/A/1 és 14434/0/A/33 hrsz-ú albetétek -, valamint a közös
tulajdonból az azokhoz tartozó mindösszesen 585/10.000 (5,85%) eszmei tulajdoni hányad.

A 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti épület városképi, építészeti, iparművészeti értékeit
tekintve az 1 /2006. (1.13.) NKÖM rendelet alapján műemléki védettséget alatt áll, műemléki törzsszáma:
16180.

A Társasház osztatlan közös tulajdonában áll az Alapító Okirat II. A. fejezet 1. pontjában XIII. számmal
jelölt, mindösszesen 866,91 m2 alapterületű, használaton kívüli padlástér.
A padlástér tényleges alapterülete földmérő által készített tetőtéri vázrajz (1. számú melléklet) alapján
899 m2, a padlástér tulajdonjoga ennek megfelelően kerül átruházásra.

A Társasház tulajdonostársai az osztatlan közös tulajdoni helyzetet meg kívánják szüntetni. A Társasház
többségi tulajdonosa, a City Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-863463; statisztikai
számjel: 13596174-6810-113-01; adószám: 13596174-2-41; képviseli: Erdei Bálint ügyvezető) 6995/10.000 arányú többségi tulajdonos - a Társasház részére megküldött 2022. május 19. napján kelt
Ajánlatban vételi szándéknyilatkozatot tett a padlástér megvásárlására, bruttó 73.000.000,- Ft, azaz

bruttó hetvenhárommillió /ö/"//?/ellenértékért.
A többségi tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy tetőtér beépítése és ezúton a 7. számú
mellékletként csatolt Műszaki Tartalom megvalósítása érdekében
-

az illetékes építésügyi hatóságnál eljár, és az általa előírt hatósági folyamatokat kezdeményezi
(építési engedély és/vagy településképi engedély),

-

a padlástér beépítési munkálatokat saját maga elvégzi/elvégezteti és az ezzel összefüggésben
felmerült költségeket maga viseli, továbbá

-

abban az esetben, ha legkésőbb 2025. május 31. napjáig nem kap végleges építési engedélyt,
úgy a határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül minden további jogkövetkezmény nélkül
jogosult elállni a jogügylettől.

A vételi ajánlat szerint a többségi tulajdonos a közös tulajdont megszüntető megállapodás aláírásával
egyidejűleg banki átutalással egy összegben megfizet 73.000.000,-Ft, azaz hetvenhárommillió forint
összeget, mint a teljes ellenértéket, melyből 7.300.000,-Ft, azaz hétmillió-háromszázezer forintösszeg
foglalónak minősül. Az ellenérték összegét akként fizeti meg, hogy az összeget Dr. Muszka Sándor
ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út 17. 1/8., KASZ: 36065769) letéti számlájára átutalja, azzal a
rendeltetéssel, hogy
-

a letett pénzösszeg a letétből nem vehető vissza,

-

a letét kifizetése az Tulajdonosok részére akként történik, hogy:

A.) A letétet a letéteményes ügyvéd az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezésétől számított
8 (nyolc) munkanapon belül jogosult és köteles a tulajdonosok részére kifizetni:
a.) a többségi tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogát a padlástérre bejegyzik, továbbá
az építési engedélyt a véglegessé válásától számított legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül
a többségi tulajdonos elfogadja, annak megfelelőségéről írásban nyilatkozik a letéteményes
ügyvéd felé. Amennyiben a fenti határidőben a többségi tulajdonos egyáltalán nem tesz
nyilatkozatot, a végleges építési engedélyt részéről úgyszintén elfogadottnak kell tekinteni.
vagy
b.) a többségi tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogát az Ingatlanra bejegyzik. 2025.
május 31. napjáig a végleges építési engedély nem áll rendelkezésre, de a határidő leteltét
követő 15 (tizenöt) napon a többségi tulajdonos nem áll el a jogügylettől, az elállás postai
feladását a letéteményes ügyvéd részére a többségi tulajdonos nem igazolja.
B.) A letétet a letéteményes ügyvéd az alábbi feltétel bekövetkezésétől számított 8 (nyolc)
munkanapon belül jogosult és köteles a többségi tulajdonos részére kifizetni:
c.) 2025. május 31. napjáig a többségi tulajdonos által elfogadott, végleges építési engedély nem
áll rendelkezésre, és a határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon a többségi tulajdonos eláll a
közös tulajdont megszüntető megállapodástól és az elállás postai feladását a letéteményes
ügyvéd részére igazolja.

A tulajdonostársak az ellenértéket a Társasház közösségre engedményezik és azt a 9. számú
mellékletben szereplő Vállalkozási szerződés mellékleteként rögzített műszaki tartalom szerinti
munkák elvégzésével kapcsolatosan felmerült vállalkozói díj megfizetésére fordítják.

Az Önkormányzat részére járó (585/10.000 tulajdoni hányadhoz igazodó) ellenértéket, 4.270.500,-Ft,

azaz négymillió-kettőszázhetvenezer-ötszáz forint összeget a letéteményes ügyvéd közvetlenül az
Önkormányzat részére fizeti meg a fentiek szerint.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatra jutó vételár-rész a jogügylet során az Önkormányzat részére
kifizetésre kerül, így amennyiben a felújítási munkálatokról és azok tényleges összegéről a közgyűlési
döntés megszületik, úgy az Önkormányzat számára célbefizetés kerül majd előírásra.

A többségi tulajdonos (kapcsolódó) vállalkozása által újítaná fel a társasházi közös területeket és
építené be a padlásteret. Valamennyi munkát a Szerwood FM Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1011

Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., cégjegyzékszáma: 01-09-346287, adószáma:

27041574-2-41, képviseletében eljár: Lattmann Gábor ügyvezető), mint vállalkozó végez el, a City
Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság garanciavállaló
nyilatkozata mellett, amely nyilatkozat a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az ajánlattevő nyilatkozata és tájékoztatása szerint, melyet az ingatlanforgalmi szakvéleményhez csatolt
faanyagvédelmi vizsgálati megállapításai is alátámasztanak, felújításra szorul, a tetőszerkezet és a
tetőhéjalás cseréje időszerű. A többségi tulajdonos a tető felújítását egy értéknövelő beruházás
keretében a tetőtér beépítésével valósítaná meg. A tetőtérben iroda kerülne kialakításra a szükséges
kiegészítő helyiségekkel, amely a főlépcsőházból nyíló 3. emeleten kialakítandó új lépcsőn illetve az új
felvonón keresztül lenne megközelíthető.

A Főépítész Iroda tájékoztatása szerint a Szilágyi Dezső tér 1. szám alatt található társasház a jelenleg
hatályban lévő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) értelmében - figyelemmel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60/H. §-ára - beépíthető a meglevő
tetőkubatúrán belül, ugyanakkor a Duna felé eső tetőfelületre ebben az esetben vonatkozik a
tetőablaknyitási tilalom, melyet a helyi építési szabályzat tartalmaz. A jelenleg felülvizsgálat alatt álló
KÉSZ hatályba lépésével a beépítés szabályai módosulhatnak.

A Társasház a tetőtér/padlás forgalmi értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kért fel.
Szabó György István egyéni vállalkozó ingatlan értékbecslő a 2022. február 23. napján kelt - és 2022.
augusztus 23. napjáig érvényes - szakvéleményében az ingatlan értékét 71.000.000.- Ft, azaz

hetvenegymillió forint összegben állapította meg.
Faragó Virág, mint a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1 szám alatti Társasház közös képviselője a
2022. május 23. napján kelt felhívásban a padlástér értékesítése, a közös tulajdont megszüntető
megállapodás megkötése és a Társasházi Alapító Okirat módosítása céljából írásbeli szavazásra hívta
fel a társasházi Tulajdonostársak közösségét, azzal, hogy a kitöltött szavazólapot a tulajdonostársak
2022. július 15. napjáig a közös képviselő részére juttassák vissza.

A szavazólapon 4 kérdéskör került feltüntetésre az alábbiak szerint:
1./

SZMSZ módosítása

2. /

A közös tulajdonú „Padlástér" önálló albetétté alakítása, értékesítése

3. /

Döntés a Padlástér közös tulajdonának megszüntetéséből befolyó összeg felhasználásáról, a

Vállalkozási szerződés és a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának elfogadása

AJ

Az egyes külön tulajdonokhoz tartozó közös tulajdoni hányadok meghatározása a Társasházi

alapító okirat módosításával egyidejűleg.

A szavazás akkor eredményes, összhangban az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. törvény
29/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal - melynek értelmében „a Társasházi közös tulajdonba tartozó
ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés alapján a tulajdonjog-változás az összes
tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselő tulajdonostársak szerződéses nyilatkozata alapján is
bejegyezhető; ebben az esetben a változás átvezetéséhez a többi tulajdonostárs szerződéses
nyilatkozata és bejegyzési engedélye nem szükséges" -, ha a leadott érvényes szavazólap az összes
tulajdoni hányad tekintetében legalább 4/5-ös többségű „igen" szavazatot képvisel.

A közös képviselő tájékoztatása szerint a Társasház az osztatlan közös tulajdonban álló padlástér
értékesítéséből befolyt vételárat a mellékelt költségbecslés (7. számú melléklet) szerint az alábbi
felújítási munkálatok elvégzésére kívánja fordítani:
- az épület tetőszerkezetének újra-építése kiviteli, műemléki tervek szerint, fa tartószerkezeti váz
építése, cserépfedése.- lift építése utáni festés, korlát festése (lépcsőház)
- tetőfedéshez kapcsolódó bádog, fémlemez fedések, vápa csatornák kialakítása
- liftakna alaptest készítése, szükséges földmunkával, vasbeton, acél szerkezet építéssel, liftakna
süllyesztékkel, liftakna fejjel, kiviteli tervek szerint, az épület valamennyi szintjét összekötő megálló
számmal. Lift működtetéshez szükséges elektromos rendszer kiépítéssel, vezérléssel, a kiválasztott 6
fő szállítására alkalmas, bárki által vezérelhető személylift műszaki specifikációja szerint. Liftakna és az
épület tartószerkezeti kapcsolatainak kiépítésével, szükség szerinti épületszerkezeti bontásokkal,
helyreállításokkal.

Kiviteli tervek szerinti személyfelvonó

hatósági engedélyeztetése, szerelése,

próbaterhelése, tűzvédelmi, életvédelmi rendszereinek kivitelezése. Felvonó hatósági tanúsítása,
átadása.
Az Önkormányzat tulajdoni hányada a tetőtér értékesítése esetén 585/10.000 (5,85%) eszmei tulajdoni
hányadról 474/10.000 (4,74%) tulajdoni hányadra változik.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján társasházi közös tulajdon esetében, amennyiben a
vagyontárgy értéke a 20 millió forintot meghaladja, a Képviselő-testület dönt.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata nincs.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti Társasház közös tulajdonban álló tetőterének
értékesítése tárgyában kiírt írásbeli szavazásról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

20. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 585/10.000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, a
Társasházi Alapító Okiratban a II. A. fejezet 1. pontjában XVI. számmal jelölt, az Alapító Okiratban 866,91
m1
2, 3 ténylegesen
4 5 6 7 8 9 10 899 m2 alapterületű

padlástérnek a City Properties Ingatlanforgalmazó és

Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.,
cégjegyzékszám: 01-09-863463; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01; adószám: 13596174-2
41; képviseli: Erdei Bálint ügyvezető) részére bruttó 73.000.000,- Ft, azaz bruttó hetvenhárommillió

forint összegű ellenérték mellett történő értékesítéséhez, az értékesítés tárgyában kötendő közös
tulajdont megszüntető megállapodáshoz és az Alapító Okirat módosításához, azzal, hogy annak
költségei a Társasházat terhelik és az Önkormányzat nem vállal szavatosságot a tulajdonváltozás és az
Alapító Okirat módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért.
A

Képviselő-testület

egyúttal

felhatalmazza

a

Polgármestert

arra,

hogy

az

Önkormányzat

képviseletében - az Önkormányzat 585/10.000 tulajdoni hányada arányában - a 2022. július 15-i
határidővel kiírt írásbeli szavazás 1/2022., 2/2022, 4/2022. számú határozati javaslata szerinti
tartalommal a szavazólapon „igen"-nel szavazzon, míg a 3/2022. számú határozati javaslata szerinti
tartalommal a szavazólapon „tartózkodjék", továbbá a Közös tulajdont megszüntető megállapodást és
az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítást, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve a felújítás tárgyában kötendő Vállalkozási szerződést
az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2022. július 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. június „....... +

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:

1. melléklet: Tetőtér vázrajz
2. melléklet: Értékbecslői szakvélemény
3. melléklet: Ajánlat
4. melléklet: írásbeli szavazólap (a tulajdonostársak személyes adatai törölve)
5. melléklet: írásbeli szavazási jegyzőkönyv egységes szerkezetben a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társasházi alapító okirattal
6. melléklet: Közös tulajdont megszüntető megállapodás
7. melléklet: Műszaki tartalom és költségbecslés
8. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat
9. melléklet: Vállalkozási szerződés
10. melléklet: Nyilatkozat
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ÉRTÉKBECSLŐI SZAKVELEMENY
Társas ház
megbízásából a

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1
alatti padlástér
várható és aktuális forgalmi értékéről

(Helyrajzi szám: 14434)

Iroda: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 4 fszt. 4. Tel/Fax: 240-6417 Mobil: +3620/359-4659 mail: gyorgy.szabo@cashpool.hu

Szabó György e.v. 1039 Bp. Kolozsvári utca 1. avorav.szabo@cashoool.hu

INGATLAN ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉSI LAPJA
Megbízó:

TÁRSASHÁZ (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1)

Az ingatlan címe:
HRSZ:

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1
14434

Ingatlan megnevezése:

Kivett lakóház, udvar

Értékelés célja:
Értékbecslő:

Aktuális és várható forgalmi

Értékelt jog:
Értékelt tulajdoni hányad:
Jelenlegi készültség:

Tulajdon jog

Értékelés határnapja:
Érvényességi határnapja:

2022. február 23.

|

érték megállapítása értékesítés céljából

Szabó György István

1/1
cca. 0%

2022. augusztus 23

r

Értékelés eredménye
Piaci adatok összehasonlításán alapuló aktuális padlástér érték
fő módszer

71 000 000,- Ft

Maradvány érték számítás értéke
ellenőrző módszer

54 000 000,- Ft

71 OOP OOP.-Fii

Piaci adatok összehasonlításán alapuló várható érték a lakásokra
fő módszer

1 135 000 000,-Ft

j^^ható^ingalhuHoi^ahn^jiiaci^
Az ingatlan megállapított értéke nettó, ÁFA-t nem tartalmaz.
Budapest, 2022. február 23.

Készítette:
Szabó György István
Ingatlanvagyon-értékelő
Engedélyszám: C00700/2011
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Szakértői szemle
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk áttanulmányozása után 2021 július 16.-án helyszíni szakértői
szemlét és környezettanulmányt tartottunk a vagyonértékeléshez szükséges paraméterek rögzítése és
ellenőrzése céljából. A

megbízó,

rendelkezésünkre bocsátotta mindazokat az adatokat és dokumentumokat,

melyek az értékbecslés elkészítéséhez szükségesek voltak.

A szakértői szemle során:
>•

bejártuk az ingatlant, megtekintettük az épületet, a helyiségeket, megállapítottuk és rögzítettük
műszaki állapotukat

>

szükség szerinti méréseket végeztünk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok ellenőrzése
céljából

>

tanulmányoztuk az ingatlan környezetét

>

fényképfelvételeket készítettünk, melyek a mellékletben megtalálhatók

Az értékelés módszere:
A szakvéleményt az óvatos értékbecslés elveit követve a 25/1997. (VIII. 1) PM rendelet által meghatározott
szabályok szerint készítettük el. Figyelembe vettük továbbá az Európai Unió tagállamaiban működő hivatásos
vagyonértékelők által alapított szervezet, a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának módszertani elveit és
gyakorlati szempontjait is. Kijelentjük, hogy munkánk díjazása független volt a megállapított érték
nagyságától, illetve azt, hogy az ingatlan piaci értékének megállapításához semmiféle érdekünk nem fűződik.

Az értékelés módszere:
A szakvéleményt az óvatos értékbecslés elveit követve az érvényben lévő többször módosított 25/1997.
(VIII.l.) PM számú rendelet, a 15/2021 (X. 29) MNB ajánlás, valamint a TEGoVA (EVS 2020) ajánlásai
figyelembevételével készítettük el. Kijelentjük, hogy munkánk díjazása független volt a megállapított érték
nagyságától, illetve azt, hogy az ingatlan piaci értékének megállapításához semmiféle érdekünk nem fűződik.

A piaci, forgalmi érték fogalma:
Az

Európai Értékelési Szabvány (EVS),

amelyért az értékelés napján,

a piaci értéket az alábbiak szerint definiálja: Az a becsült összeg,

az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő, és egy

hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a
felek tájékozottan, körültekintően, és kényszer nélkül jártak el.

A valós piaci (forgalmi) érték megállapításának fontosabb szempontjai:
>

Területi elhelyezkedés, nagyság, méret és alak,

>

Környezet, megközelíthetőség, parkolási lehetőség,

>

Infrastruktúra,

>

Jelenlegi hasznosítás és a hasznosíthatóság,

>

Az adott terület egyéb jellemzői,

>

Az épület építésének ideje, építésügyi előírásoknak való megfelelés,

>

Műemléki védettség,

>

Állapota, szükséges felújítások, karbantartottsága, utolsó felújítás ideje és annak minősége

>

Közművesítés mértéke
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Az értékbecslés során alkalmazott módszerek
A valós piaci értéket a piaci összehasonlító módszer,

hozam alapú megközelítés és költség alapú módszerek

súlyozott átlagával határoztuk meg.
A

piaci összehasonlító megközelítés

lényege, hogy a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált

vagyontárgyakat összehasonlítjuk a jelen értékbecslés tárgyát képező létesítménnyel. Az összehasonlítás
körébe bevont ingatlanok és a vizsgált vagyontárgy közötti különbözőségek ismeretében kiigazítjuk az olyan
eltéréseket, mint pl. az ingatlan fizikai és gazdasági jellemzői, használati módja, az értékesítés vagy ajánlat
feltételei, továbbá az értéknek a piaccal összefüggő vagy az ingatlantól független összetevői. Az így elvégzett
számítások eredményei többnyire

kijelölik a vizsgált ingatlan értékének lehetséges tartományát. Az

összehasonlítás során a fellelt és a vizsgált ingatlanokhoz leginkább hasonló ingatlanokat vontunk be. Az
összehasonlítás elemeit az ingatlanok azon jellemzői alkotják, melyek a vételárat/ajánlati árat legjobban
befolyásolják. A figyelembe vehető összes tényezőt a következő összehasonlítási alapelemekkel lehet lefedni:
- eladás/ajánlat ideje,
- eladás/ajánlat körülményei,
- az ingatlan elhelyezkedése, környezete, infrastruktúrája
- telekméret
- használhatóság (tulajdonviszonyok rendezettsége)
- épület nagysága
- infrastruktúra
- műszaki jellemzők, minőség
Az összehasonlítás során a viszonyítási alapot az 1 m2 nettó redukált épület alapterület képezi, amelyet a
vizsgált ingatlan és az összehasonlításba bevont ingatlanok közötti különbözőségek miatt szorzókkal
igazítottunk ki a hét alapelem adatainak, jellemzőinek függvényében.

A

maradyányérték alapú megközelítés

a

piaci

összehasonlító-

hozam-

és

költség

módszerek

kombinációja, mely alkalmazható építési telkek, félig elkészült értékesítési célú beruházások (például
lakásprojekt), illetve olyan ingatlanok értékelésére, amelyek jelenlegi funkciójukban nem használhatók,
továbbá egyéb spekulatív telekingatlan értékelésére. A maradványérték akkor használható fel a piaci érték
megközelítésére, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
1. Az adott térségben van fejlesztői aktivitás, a fejlesztések piaci módon megtérülnek.
2. A fejlesztők versenyhelyzetben vannak és az adott ingatlan értékesítése során várható, hogy árverseny
alakul ki.
Az értékelő itt csak olyan hasznosítási módokat vehet számításba, amelyek teljesítik az alábbi kritériumokat:
■ Az adott használati mód jogilag megvalósítható, az átalakítást az építési hatóság, műemlékvédelmi vagy
egyéb okból feltételezhetően nem akadályozza meg.
■ Az adott használati mód műszakilag megvalósítható. A fejlesztéssel létrehozandó ingatlan megfelelő piaci
kereslettel rendelkezik.

Minden esetben indokolni szükséges, hogy a kiválasztott hasznosítás megfelel a leggazdaságosabb és
legjobb hasznosítási módnak.
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Fontosabb definíciók, paragrafusok az értékeléshez
A piaci érték az a legvalószínűbb ár, amelyen egy ingatlan kompetitív és nyílt piacon, tisztességes értékesítési
feltételek között értékesíthető, amikor mind a vevő, mind az eladó körültekintően és a kellő információk
birtokában jár el, azt feltételezve, hogy az árat indokolatlan tényező nem befolyásolja. Ez a meghatározás
implicit módon magában foglalja a meghatározott napon lezajló adásvételt, valamint a tulajdonjognak az
eladóról a vevőre szállását az alábbi feltételek megléte mellett:

'P
'r-

A vevő és az eladó jellemzően motivált;
Mindkét fél rendelkezik a szükséges információkkal vagy tanácsokkal, és az általuk megítélt legjobb
saját érdekük szerint járnak el;

>

Az ingatlan megfelelő ideig állt nyílt piaci értékesítés alatt;

>

A fizetés készpénzben vagy ehhez hasonló pénzügyi konstrukcióban történik;

>

Az

ár az

értékesített

ingatlan vonatkozásában

elfogadható

ellenértéket

képvisel,

amelyet

az

értékesítésben érintett személy által nyújtott speciális vagy kreatív finanszírozási, illetve értékesítési
engedmények nem befolyásolnak.
A „készpénz vagy hasonló konstrukció” jelentése:
>

Készpénzben történő fizetés az eladónak, amely készpénz a vevőtől vagy harmadik fél hitelezőtől is

>

Az

származhat, vagy
eladó

által

biztosított

finanszírozás,

ami

megegyezik

egy

harmadik

fél

által

nyújtott

finanszírozással, beleértve a tőke fizetőrészleteit és a kamatlábat is.
>

A definíció nem követeli meg azt a feltételt, hogy a vevőnek kell a vételár 100%-át készpénzben
biztosítani, és nem vehet igénybe harmadik fél által nyújtott finanszírozást.

Műemlék
Olyan műemléki érték, amelyet a 2001.évi. LXIV. Törvény (a törvényt mellékletként csatoltuk) alapján
jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

Műemléki érték
Minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek maradványa), valamint azok
rendeltetés szerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat
szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel,
tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.

Műemlékfenntartás
A műemlék rendeltetésszerű használatához, illetve értékei megőrzéséhez szükséges, a műemléket érintő
szakszerű állagmegóvás, folyamatos jó karbantartással vagy felújítással. A műemlékeket épségben, jellegük
megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A fenntartási, jó karban tartási kötelezettség a műemlékek esetében a
rendeltetésszerű használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos
értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira,
felszerelési tárgyaira.

Műemlékek használata
A műemlékeket a műemléki értékükhöz, jellegükhöz, történelmi jelentőségükhöz méltóan, a védett értékek
veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani.
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OTÉK 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelethez
Fogalom meghatározások
Alapterület: épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben

számított belső területe (nettó alapterület).
Hasznos alapterület: az alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. (A fogalom nem

vonatkozik a terek használhatóságára.)
Önálló parkoló terület: nem közlekedési területbe tartozó egy helyrajzi számon nyilvántartott telken

kialakított járműtároló terület.
Szintterület: az építményszint (vakolt, burkolt) épületszerkezetei által elfoglalt területtel növelt alapterülete
(bruttó építményszint terület), amelybe nem kell beszámítani a földszinti fedetlen terasz alapterületét.

Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő

építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A 35. § (9) bekezdésének a) pontja szerinti
épületkiugrás vízszintesen mért vetületi területét a telek beépítettségének számítása során figyelembe kell
venni. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni:
a) az ámyékszék, a terepszint alatti építmény, a melléképítmények és a telken és a telek határain álló kerítés,
b) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,0 m-es, egyéb területen a
legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor,
c) az építményhez tartozó elő lépcső, valamint a terepcsatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévő
erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető - az építmény tömegétől kiálló részeinek - az építménytől számított
1,50 m-es sávba eső vízszintes vetületét.
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A 14434 hrsz.-ú ingatlan főbb adatai
(a 2021.06.09.-i tulajdoni lap szerint)
Megnevezés:
Ingatlan címe:
Ingatlan fekvése:
Helyrajzi szám:
Telek területe
Tulajdonos:
III. rész:
Széljegy

Kivett lakóház, udvar
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1
Belterület
14434
1 317 m2
Társasház tula jdon

1/1 rész

-

Társasházi alapító okirat módosítása iránti kérelem, lásd tulajdoni lap

Ingatlanpiaci elemzés
2021-ben a hazai lakáspiac jelentős élénküléssel indult. A gazdaság újraindítását követően
megkezdődött a munkaerő-piac gyors helyreállása, a foglalkoztatottság a nyári hónapokban
történelmi csúcsra emelkedett, amivel összhangban a lakosság reáljövedelme is növekedett. Az év
elejétől elérhető új otthonteremtési támogatások érdemi szerepet játszottak a lakhatási célú kereslet
élénkítésében. A gazdaságok újraindításával összefüggésben fellépő anomáliák világszerte az
alapanyagok árának jelentős emelkedéséhez és alapanyaghiány kialakulásához vezettek. A hazai
építőipari árak már az elmúlt években is az EU átlagát számottevően meghaladó mértékben nőttek az
alacsony kapacitás, a versenyhelyzet és versenyképességi problémák miatt. A lakásépítési
költségeknek egy esetleges további tartós és dinamikus emelkedése jelentősen rontaná a lakáspiac
helyzetét. Egyrészt az építőipari profitráta szűkülésével kevesebb lakásberuházás indulna, másrészt
pedig az elmaradó felújítások következtében a lakásállomány minősége is romlana.
(forrás: MNB)

Lakás piac
2020 során mindkét, korlátozásokkal járó járványhullám visszavetette átmenetileg a lakások
drágulását a használt lakások piacán, így a IV. negyedévben az árak csak 2,8%-kal haladták meg az
előző év azonos időszaki szintet. 2021 I. negyedévében erőteljes korrekció bontakozott ki, amelyet
az új, otthonteremtési támogatások közvetlen vagy közvetett hatásai is erősítettek. A növekvő számú
eladást kiugróan magas, az előző negyedévhez képest 8,6%-os áremelkedés kísérte a használt lakások
körében. A 2015. évi bázishoz viszonyított index értéke ekkor 192%-ot ért el. A II. negyedévben az
árak növekedése lényegében megállt (0,6%). Az új lakások piacán 2020-ban végig emelkedtek az
árak, és az év végére 14%-kal haladták meg 2019. IV. negyedév szintjét. 2021 1. negyedévében az új
lakások ára meghaladta a 2015. évi bázis kétszeresét, miközben a megelőző időszakhoz képest is
jelentős, 5,9%-os emelkedést ért el. 2021 II. negyedévében ez a piac is lassult, az eddig ismert
eladások árszintje nem mozdult el számottevően (0,5%).
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2021 I-II. negyedévében az új lakások piacán
• az eddig ismertté vált tranzakciók száma még a 2 ezret sem éri el.
• 40,0 millió forint volt egy új lakás átlagos ára, 1,3 millióval több, mint az előző év átlagában.
• Budapesten egy új lakás átlagosan 48,4 millió forintba került, ez közel 5 millió forinttal több, mint
2020-ban. Ugyanekkor a négyzetméterárak csak 4%-kal, 827 ezer forintra emelkedtek, ami jelzi,
hogy a vásárlások a nagyobb lakások felé tolódtak. A kiterjedt új lakás-piaccal rendelkező
kerületek közül a XIII. kerületben 815 ezer, a IV. kerületben 766 ezer, a VIII. kerületben 931 ezer
forint volt. Egyelőre kevés új lakás-értékesítésről áll rendelkezésre adat a pesti belső kerületekből
és a XI. kerületből, ahol az árak 900 ezer és 1 millió forint körül szóródtak az év első hat
hónapjában.
• A megyeszékhelyeken adták el az új lakások egyharmadát, átlagosan 524 ezer forintos
négyzetméterenkénti áron, 15%-kal drágábban, mint 2020-ban. A jelentősebb újlakás-piaccal
rendelkező Győrben 564, Debrecenben 602 ezer, Nyíregyházán 418 ezer forintba került a lakások
négyzetmétere. A 2020. évi szinthez képest Tatabánya kivételével mindenütt drágultak a lakások,
ám több olyan megyeszékhely is van, ahol eddig elenyésző számú újlakás-eladást regisztráltunk.
• A Balaton környéki települések árszintje elérte a négyzetméterenkénti 771 ezer forintot, ami 7,8%kal magasabb a 2020 évinél. Siófokon az új építésű lakások négyzetmétere átlagosan 833 ezer
forintba került, 12%-kal többe, mint 2020-ban.

(forrás: KSH)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
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Az ingatlan környezete
Budapest I. kerülete (Budavár) Budapesten
a Duna jobb partján, Budán fekvő kerület.
Északon Budapest II. kerülete, nyugaton a
XII. kerület, délen a XI. kerület, míg keleten
a Duna által az V. kerület határolja. A

,

kerületi önkormányzat fenntartásában egy
óvoda,
a
Brunszvik
Teréz
Budavári
Óvodák, összesen hét telephellyel, három
általános iskola (Batthyány Lajos Általános

Elhelyezkedés:

Iskola, Budavári Általános Iskola, Lisznyai
Utcai Általános Iskola), négy gimnázium
(Kosztolányi Dezső Gimnázium, Szilágyi
Erzsébet

Gimnázium,

Gimnázium,
Werbőczy)
valamint

Petőfi

Toldy

Sándor

Gimnázium),

egy

nevelési

egy

Ferenc
(korábban
zeneiskola

tanácsadó

és

(Farkas

logopédiai

Ferenc
intézet

Zeneiskola),
működik.

A

Gellérthegyen működik a Mathias Corvinus Collegium. Az értékelt ingatlan,
a kerület Víziváros elnevezésű részén, a Szilágyi Dezső tér utca és Bem
rakpart sarkán helyezkedik el.

Megközelíthetőség:
Közlekedés:
Infrastruktúra:

A Lánchíd felöl a Fő utca, Bem rakpart útvonalon juthatunk az értékelt
ingatlanhoz.
Busz, villamos, a megálló cca. 50-100 m.
A kerület intézményi és infrastrukturális ellátottsága kitűnő. Az ingatlan
környezetében alapellátást biztosító üzletek megtalálhatók.

Parkolás:

Parkolás közterületen díjfizetés ellenében lehetséges

Értékbefolyásoló környezeti
tényező:

Műemléki környezet, Duna part

A befoglaló ingatlan jellemzői
Kerítés, telekhatár:
Telek:

Minden irányból OSB lapokkal körbehatárolt terület
Három utcával határol, szabálytalan sokszög alakú, háromszöget
formázó, sík felszínű terület.
Az ingatlan övezeti besorolása:
magas

Övezeti besorolás, hasznosíthatóság:

sűrűségű,

jellemzően

VK-V1-Z
zártsorú

városközponti, védett,
beépítésű

terület,

kerületi főépítész asszony

levele alapján adott ingatlan tetőtér

____________________________________________ beépítése lehetséges. A levelet mellékletként csatoltuk.

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
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Közművek, gépészet
I Vízellátás:

Csatornázás:
Vezetékes földgázellátás:
Elektromos energiaellátás:

Nincs
Nincs
Nincs
Van

Az épület jellemzői:
Építési év:

Felújítás:

Épület története:

Tervezett kivitelezés:

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

1899
Az épület három homlokzata 2016 és 2019 között került teljes
műemléki rekonstrukció alá. Az épület lépcsőházát szintén
műemléki rekonstrukció során állították helyre. A lépcsőház
eklektikus díszítőfestését, melyet egyes építészetkutatók Lotz
Károlynak tulajdonítanak, eredeti színeiben állították helyre.
Az épület megrendelője Neuschlosz Miksa és neje voltak. A
tervező, Neuschlosz Kornél 1898. június 12-én fordult az
építtetők nevében Budapest Székesfőváros Tanácsához építési
engedélyért. A kivitelezést a mintegy félezer budapesti épület
kivitelezéséért felelős Havel Lipót irányította^ 1] Július 3-án a
Tanács kiadta az építési engedélyt. 1899-ben adták át a
monumentális méretű, késő historizáló stílusú palotabérházat.
A háromemeletes, három oldalán szabadon álló épület
főhomlokzata 1+6+5+6+1 tengelyes. A két szélső tengely
enyhe kiülésű rizalitként előre lép, a középső 5 tengely
határozottabban kiugrik a homlokzat síkjából. Az alsó két szint
kváderozott, a rizalitok szélei pedig armírozottak. Az első
emelet fölött övpárkány, a harmadik emelet fölött koronázó
párkány tagolja a homlokzatot. Közöttük, a rizalitokon
kolosszális római ión oszlopok ívelnek át. A rizalitokat a tetőn
mellvédek hangsúlyozzák. Az épület fő- és oldalszárnyai is
kéttraktusosak. A ház két belső udvart rejt magában, melyek
között csak egy egytraktusnyi szárny helyezkedik el, mely a
lépcsőházat foglalja magába. A kapualj mennyezetét polikróm
(sokszínű), részben figurális díszítőfestés borítja. A lépcsőház
oszlopai és balluszteres (kőbábos) korlátjai szürke márványból
készültek. A lépcsőházat a legfelső szinten festett látszat
architektúra borítja. Az udvarok vasrácsos függőfolyosóit
robosztus konzolok tartják. A tervező fenn, láthatóvá tette a
fából készült tetővégződéseket. A kapualjat és a lépcsőházat
műkő mozaik lapok burkolják. 1914-ben Neuschlosz Koméi
elektromos üzemű felvonót szereltetett be az épületbe.
A rendelkezésre álló faanyagvédelmi szakértői vélemény szerint a
tetőtér faszerkezete felújítandó, (szakvéleményt csatoltuk). A
lakások megközelíthetőségéhez a központi lépcsőházat át kell
építeni a tetőtér eléréséhez, a liftet is cserélik. A tetőtérben 8 db lakás
kerül kialakításra melyek az udvar felöli közlekedőről lesznek
megközelíthetők. Jelen szakvéleményünk alapját egy koncepcióterv
képezi melyhez a megbízó szolgáltatta a költségvetést.
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Az ingatlan aktuális értékelése
Értékelésünkben a telek érték piaci összehasonlító módszer 100%-os értékét fogadtuk el végső értékként. A
maradványérték alapú megközelítést ellenőrző módszerként használtuk.

Piaci összehasonlító adatokon alapuló telek értékelés

71 000 000 Ft

Súlyozás

100%

Maradványérték számítás

54 000 000 Ft

Súlyozás

0%

Számított érték
Összesített érték

71 000 000 Ft
71 000 000 Ft
azaz-

Hetvenegymülió forint

Az ingatlan várható értéke
Értékelésünkben a piaci összehasonlító módszer 100%-os értékét fogadtuk el végső értékként.
Piaci adatok összehasonlításán alapuló várható érték a lakásokra
' Piaci adatok összehasonlításán alapuló várható érték a lakásokra
Súlyozás
Számított érték
Összesített érték

1 135 000 000,- Ft
100%
1 135 000 000 Ft
1 135 000 000 Ft

azaz-

Egymilliárd-százharmincötmillió forint

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
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Jelen értékbecslés kizáróla az alábbi feltételek mellett érvén es:

■

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes állapota.

•

Az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatos adatokat a Megbízó szolgáltatta.

■

Az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata - beleértve az ingatlan tulajdonjogának, terheinek
vizsgálatát - nem képezte és nem is képezhette a megbízás tárgyát, így ezzel kapcsolatos
adatok valósághűségéért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.

•

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatokat és tényeket valósnak tekintettük.

•

Nem vállalunk felelősséget a piaci, gazdasági körülményekben bekövetkezhető esetleges
változásokért, így az értékelés határnapja után bekövetkező események vagy körülmények
megváltozása esetén nem vagyunk kötelezhetőek jelen tanulmányunk térítésmentes újra
írására.

■

A jelentésben szereplő értékek az értékelés határnapjának megfelelő pénzügyi kondíciókat

•

Értékbecslésünkben hozzáértő, felelős, „ a jó gazda gondosságával eljáró ” tulajdonost

tükrözik.

feltételeztünk.

■

Az értékbecslésben mellékleteként becsatolt dokumentumok, térképek kizárólag az ingatlan
bemutatását, azonosíthatóságát célozzák.

•

Az értékelés során feltételeztük, hogy az ingatlanon nem találhatók olyan rejtett, nem
látható

vagy földfelszín alatti dolgok,

amelyek az

ingatlan megállapított értékét

befolyásolhatják.

■

Megbízásunknak nem képezte tárgyát geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai,
környezetvédelmi, valamint földfelszín alatti ásványkincsekfeltárására és azok használati
jogára vonatkozó vizsgálatok végzése. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy ilyen irányú
ismeretekkel nem is rendelkezünk. A helyszíni szemle szemrevételezés útján történt.

■

Jelen értékbecslés a megjelölt célra készül és kizárólag arra használható fel. Bármilyen

•

más felhasználás esetén semmineműfelelősséget nem vállalunk.

■

Jelen értékbecslést nem lehet nyilvánosságra hozni, és nem lehet arra nyilvánosan
publikált

anyagokban

hivatkozni.

Társaságunk nem

vállal felelősséget semmiféle

következményként, véletlenszerűen vagy büntetésként felmerülő veszteségért, kárért vagy
ráfordításért (kiemelten az el nem ért hasznot, opportunity cost- ot stb.).

❖ Veszélyes anyagok, például azbeszt, savak, mezőgazdasági növényvédő szerek, egyes szigetelő
anyagok jelenléte jelentősen befolyásolhatja az ingatlan érékét. Az értékelés elvégzésekor
feltételeztük, hogy ilyen anyagok nem találhatók az ingatlanon.

♦♦♦ Amennyiben szükséges, ez ügyben Megrendelő kötelessége környezetvédelmi szakértő
♦♦♦ külön megbízása.

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
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Mellékletek

Területi elhelyezkedés
Részletes értékelő táblázatok
Fotók
Tulajdoni lap
Szabályozási terv részlet
Koncepció terv
Költségvetés
Főépítész levél

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

12

Szabó György e.v. 1039 Bp. Kolozsvári utca 1. qvorqv.szabo@cashpool.hu

Településen belüli elhelyezkedés
Értékelt ingatlan

Műholdas kép

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
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Az ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel
^Megnevezés
j

' r

Az ingatlan címe

< Az ingatlan rövid ismertetése

Épület redukált alapterülete

r

Az értékelendő
ingatlan

1

Az összehasonlítás körébe bevont ingatlanok jellemzői
2

Budapest I. kér.

Budapest VI. kér

Budapest XI. kér

belterület

belterület

belterület

Szilágyi Dezső tér

Szondi utca

Műegyetem környéke

Felújítandó tetőszerketű
padlástér

Átlagos állapotú padlástér

3
Budapest V. kér
belterület

Gellért hegy közelében

Szent István krt

Átlagos állapotú padlástér

beépíthető padlástér

502 m2

465 m2

372 m2

100 000 000 Ft

100 000 000 Ft

85 000 000 Ft

867 ni2

íjAjánlati ár
Az ajánlat ideje

2022.1. n.év

2022.1. n.év

2022.1. n.év

iForrás

ingatlan.com

ingatlan.com

ingatlan.com

199 203 Ft/m2

215 054 Ft/m2

228 495 Ft/m2

Fajlagos egységár:

Az értékbefolyásoló tényezők eltérései miatti korrekció mértéke
]ajánlat/eladás

ajánlat

-15%

ajánlat

- 15%

ajánlat

közművesítettség

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

alapterület

kisebb

-15%

kisebb

- 15%

kisebb

-20%

panoráma

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

lift

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

fűtés korszerűsége

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

jobb

-20%

jobb

- 20%

jobb

-20%

rosszabb

5%

rosszabb

5%

rosszabb

5%

jobb

-15%

jobb

- 15%

jobb

-15%

hasznosíthatóság/kialakítás
területi elhelyezkedés
műszaki állapot, készültség, minőség
Összes korrekció:

Korrigáltfajlagos eladási/ajánlati ár:
A korrigált fajlagos árak átlaga:

81 892 Ft/m2

Becsült piaci érték Ft

70 992 964 Ft

Kerekítve

-15%

-45%

-45%

-50%

79 681 Ft/m2

86 022 Ft/m2

79 973 Ft/m2

90 000

71 000 000 Ft

85 000

E

1
1

“1
2

1
3

Az összehasonlító adatoknál használt korrekció mértéke meghaladja a szokásos 30%-os mértéket, ennek oka a rossz műszaki állapot, valamint a méret beli eltérés
jelentős különbsége.

Az ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel
Megnevezés

Az értékelendő
ingatlan

Az ingatlan címe

Budapest I. kér.

Budapest I. kér.

Budapest I. kér.

belterület

belterület

belterület

belterület

Szilágyi Dezső tér

Bem rakpart

Naphegy utca

Bem rakpart

3. emeleti, 3 szobás, cirkó

4. emeleti 4 szobás,

4. emeleti, 2 szobás, cirkó

fíítéses felújított lakás

hőszivattyús fűtésű,

fűtéses felújított lakás

dunai panorámával

újépítésű lakás

dunai panorámával

130 m2

87 m2

81 m2

Az

ingatlan rövid ismertetése

Épület redukált alapterülete
A közművesítettség foka

Az összehasonlítás körébe bevont ingatlanok jellemzői
13
4

Újépítésű tetőtéri lakások

602 m2
összközműves

Ajánlati ár

összközműves

összközműves

összközműves

337 000 000 Ft

170 000 000 Ft

175 000 000 Ft

2022.1. n.év

2022.1. n.év

2022.1. n.év

Az ajánlat ideje
Forrás

Fajlagos egységár:

Budapest I. kér.

ingatlan.com

ingatlan.com

ingatlan.com

2 592 308 Ft/m2

1 954 023 Ft/m2

2 160 494 Ft/m2

Az értékbefolyásoló tényezők eltérései miatti korrekció mértéke
ajánlat/eladás

ajánlat

-5%

ajánlat

-5%

ajánlat

-5%

közművesítettség

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

alapterület

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

panoráma

jobb

-10%

hasonló

0%

jobb

-10%

Hft

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

0%

fűtés korszerűsége

hasonló

0%

jobb

-5%

hasonló

0%

jobb

-5%

jobb

-5%

jobb

-5%

területi elhelyezkedés

hasonló

0%

rosszabb

10%

hasonló

0%

műszaki állapot, készültség, minőség

hasonló

0%

hasonló

0%

hasonló

épületen belüli elhelyezkeés

Összes korrekció:

Korrigáltfajlagos eladási/ajánlatí ár:

0%

-15%

2 073 846 R/m*

1 856 322 Ft/m1

1728 395 Ft/m2

A korrigáltfajlagos árak átlaga:

1 886 188 Ft/m2

Becsült piaci érték Ft

1135 484 986 Ft

2500 000 Ft/m2

1 135 000 000 Ft

2000 000 Ft/m2

Kerekítve

0%

-15%

fajlagos négyzetméter árak

1500 000 Ft/m2

I------------1

Maradványérték-számítás
Értékesítési

Értékesíthető

Értékesítésből

egységár (bruttó)

terület vagy

származó bruttó

[Ft/m2]

egység

bevétel [Ft]

Nettó bevétel [Ft]

Mértékegység

Bevételek

(m2, db)

ÁFA-kulcs

5,0%

i.

Értékesítés

i.i

lakások

1 081414 273 Ft

m2

Költségek

1886188

602

Mértékegység

Fajlagos költség

Terület vagy

vagy hányad

nettó [Ft/m2]

egység

1 135 484 986 Ft

1 081 414 273 Ft

Nettó költség [Ft]

2.

Területelőkészítés költségei

2.1

Telekalakítás

m2

0

0 Ft

2.2

Bontás

m3

0

0 Ft

2.3

Belső és külső utak, járdák

m

0

0 Ft

2.4

Kerítés és kapuk

m

0

0 Ft

2.5

Parkosítás

m2

0

0 Ft

2.6

Külső közmű és közműfejlesztés

2.7

Egyéb

0 Ft

0 Ft

- Víz, -szennyvízközmű

db

0 Ft

- Gázközmű

db

0 Ft

- Elektromos áram

db

0 Ft
0 Ft

3.

Kivitelezési költségek költségvetés alapján

3.1

tervezett kiviteli költségek

m2

3.2

lakások 60-80m2 között

m2

3.3

lakások 80-100 m2 között

m2

0 Ft

3.4

lakások 100-170 m2 között

m2

0 Ft

3.5

iroda, üzlethelyiségek

m

3.6

tárolók

m2

0 Ft

3.7

parkolómegváltásS db lakásra

m2

16 000 000 Ft

3.8

kiszolg. gépészet

m2

0 Ft

3.9

egyéb

m2

811 750 000 Ft

795 750 000 Ft
0 Ft

2

0 Ft

0 Ft

4.

Tervezés és szaft költségek

4.1

Tervezési költségek összesen

0,5%

0.5% -1.5%

4.2

Engedélyek, költségei összesen

0,5%

0.5% -1.0%

4 058 750 Ft

4.3

Proiekt management: műszaki ellenőrzés

2,0%

2.0% - 3.0%

16 235 000 Ft

4.4

Beruházói díj

3,0%

3.0% - 5.0%

24 352 500 Ft

4.5

Marketing

1,0%

1.0% - 2.0%

8 117 500 Ft

%-ban kifejezve

5.

Céltartalék (2.+3.+4.j

6.

Finanszírozás költségei

6.1

Saját erő Í2.+3.+4.+5.)*

6.2

Bank által finanszírozott költséghányad

7.
8.

I

Befektető haszna

56 822 500 Ft

I

"n"%)

|

5,0%

|

5.0-10.0%

4 058 750 Ft

|

43 428 625 Ft

3,5%

3.5% - 8.0%

30,0%

10.0% - 30.0%

273 600 338 Ft

70,0%

70.0% - 90.0%

638 400 788 Ft

10,0%

|

10.0%-50.0%

Aktuális piaci érték

22 344 028 Ft

|

|

93 434 515 Ft

54 000 000 Ft

Melléklet

FOTÓK

Szilágy Dezső tér

Épület homlokzat

A padlástér megközelítését biztosító cselédlépcső

Padlástér

Padlástér

Padlástér

Kijelentkezés

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Földhivatal

Telefon: 1818 (1-es menü 4-es menüpont)

Online
Kezdőlap

Szolgáltatások

Elérhető: 0-24 óra

Keresési mód
választás

verzió: 1.5.2

Keresési feltétel
megadása

Ingatlan
választás

Fizetés

írjon nekünk

Hibabejelentés

Dokumentum
letöltés

Az előző oldalakra történő visszalépéshez használja a fenti navigációs sávot! A böngésző Vissza gombja mindig a Kezdőlapot jeleníti meg.

Nem hiteles tulajdoni lap

Sikeres tranzakció.

SimplePay tranzakció azonosító: 213638875
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* 5'4gg-‘fARSASHÁZ TULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT
(YnóöQ&óir.kkegységes szerkezetben)

B'JJAPSST. I. kerC st

Szfiógyi Dezső fér 1

mSLl 1433^

5CT 9. rnő'US 2.

2,S. *, 7,10; H. 13.14.15.1(5.17,I* 74 2D 27.28 í^téthi . doraw

<:l FY PROPERTIES KFT iTj- jtik T

ni ! UJor iQrveatfciá)
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l

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bjdcoest, kerűteí 14/.34 he1>Töj2i szám alatt fe-vefi, a természetben a Budapest, kerület
Szilágyi Dezső tér 1, szóm otattl ingatlai 199C-tien társpshózként került beiegyzésre ez 1993.
íobru'ár hóban keli olepító okirat szerint, melyet a Főváros' Kerültek Fö'dhlvato o 19^5 február
h5 12. napján érkeztetett 42.223/5990 szóm alatr.
Az elmúlt időszakban változtak a külön íuojdonok jelen okírptban fog attak. Illetve o műszak
dotejmentódó tanúsága szerint az c öbblakbcn.

A aty PropQiti&s Inaatkinfamalmaző és mmtm. faitemfö K&Éáloll F»i&isk$áú$j:ánsméf?
((§yföft®tt nmi?tK_atY PrmBátes Kíí., siiMmkL
GéSil&$}Y£ék$2ártv 0f-ö9-86m3, a *li1*:íSí x_

US96n4^4h umszíikal&ómiek >5596174-0810-

113r®l; kéMvmjV- Srdot SálM üaYV&miQk mint a Tmmsfráz 4407/10000 mánm fulsídmow
(c^ő^es Műid&yí hanyatf Jobb mint tetei o iufaídonéban óí!ö I44S4/8/A/13-18 -sgámú
gib&í£}ek4it ős&.eyonia 14434m/AZ18 $iőmafan.
Aionífü Okirat szövegében jelen médosltgis piapján bekövetkezett véirozósokot ezen - ű.c:bb
mndios^áaakkot
$j;erker&tbi& foglalt - Atepitó Okiratban roozfiettuk.
A modosításokűj vustog dőlt betűkkel, előtiúzá&sa ;eiezzuk leien okirotbnni.
AülPottck mint c Suaaoest, i. kerület Szjágyi Bézsó tér 1, Ingatlan tulajdonáiSíőrsal és mint
alapüók a tőrsastiázrő! szóló 2033, év. CX)0GII, törvény (Tht) álapjön, a felépült 5 do. fcu'öó
tulajdonként
bejegyezhető
egyéb/iroda/üzlel
nelyiség,
JJ
db,
külön
tulaj dánként
bojegyezherő lakás, valar int közös tu ajdorba keni 5 hely ségek kialakulása mellett tőrsssház
alapítását határozzák el oz alább ak szernt

1. A társasház

. Jelen a apitö okirat tárgyát a Budapesti t számú Körzeti Főidh vaía! elüti Budapest
I. kerűet 14454 helyrajzi szám o'o’t 'eivelr, a se^rrőszelőén a Bucapes! L ^e'DIer
Sz. ágy' Dezső tér 1, ízám áxll fe ekh^cíian ás a? azan felépített 5 db külön
tu qjdonkém Döjegyezi-isfő, összesen 1,495 m2 olcpterüerö egyéb/, rodo/üz Bt
he’yiséget, M db. külön fulajdonkénr bejegyezhető, összesen 1.641 m2 otáDferűletC
lakást, valamint összosen 2.563, 64 m2 közös tulajdonba keruő helyisége*
tancmazá felépítmény kéasz,
?A társasház alapítói, azaz a íd’sasház tjid]dsnos*áraanak közössége (o
■ovábblckbon közösségi ez általa v*se!T közös növ aiart az épület fenntcaósa.
felC/íósd és a körös Moídonnal kapósá n-os ügyek ntézéso során |ogokyr
szerezhet, és kőié ezeitségeket válla hot. anö- ö-on porG het és perelhető, gyakorolja
a közős tu ajdonnrji kaposs'eros tu ajüoros jogokat, vise! a közős tulajdon terhelt. A

2 5, €

7, 8.

Uí; U, 13.14. lj 16,17, 18 IS, 24, 22, 2? 28 albeiél tufa .ítonma

cm- PBOPEPTIES KFT, C a-.-i: -I ^rtleJ Bálírt, g* ctí]
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lórsoshóüngk vagy a tu ajaariosíársakrak eziei eüertét&s rerde'kozésö hoTnadi-;
ázern.é'vokke' nemben hatöly^alan

.3 A
tőfsasházkőzosség
közös
neve:
Szilágyi
Dezső
fér
A társas-ház dmo: 1011 Budapest l, kerül#' Szilágyi Dqzső tér I

1

Társasból

1,4 Az Ingatton a 74115/t/2ŰQá/0á. 0?. 22, számú be.egyzd nofározat alapján műemlék
1 5 Az Ingat an a 375175/1/2007/07, '0 11, számú bejegyző határozat szerint műemléki
jelentősége tenute* 7/2005, (lit 1.) MKÓ'ví rend - 291 769/1/2006 sz beadvány
rangsoröbc-i
II.

KÖZÖS ÉS KÜLÖN TULAJDON

A.

KÖZÖS TULAJDON

Közös Majdonbsi forraik az oz épütetrést épul&t-be’ende2«#i; rém lakás célú helyisé ,
amelyet oz alappá okirat kúton tulajdonként nem Jelöl meg Ha a fálcrészlet nem képezi
hcrmad'k személy jylajdánát közűi tutojdenba tartóik.
Az épületszerkezet m épület b'ztonságát (állökonysagőt). a rulajdánostöreok közös cé'jáí
szoigői ő épületrész, épűiet-börendezés é$ felszerelési tárgy a<kor Is közös tulajdonba toríozlk,
ha az a kúton fgdjaanbo iartoző lakáson oelü. van.
Minden t-jkájdonosfőrs to-gc-suit q közös tulcjdon, tá'gyc-nak oirtoklőső-a ös nasznáíorő'a ez
azonban nem se-rnefi a többi tuíp-dar asTófS ezzel kapcsc atos jagáF és joga® érdekét,
A közös tulaja ónba t: 'tozí épüerrész épüleHberendezés, nem lakás cé j helyiség, lakás és
‘Őrgy fenntn^ásónak és fetojításánov. kótoége, vcprr nt o rendes gazaá'kodás köréi
megnő adó kloaás a tu njaonastörja<at tulajdon'' hányaduk szerint terhel, ha az alapító
ökifat/sservezeti és mű öeés; szabályzó' másképp nem rencslkeak
1

A tu'ajdonastö^dk közős tu ajdonábon maradnak az H szám oláh nretékelt terveken
feltüntetett és o 2. számi atoft mellékelt múlehásban körülírt telek, valamint a kővetkező
építményrészek borerdezések és felsze"elések

ií

V,
V,
VI.
Artk

XI
XT
XIV

Telek 1 117 m2
Alop ős felmenő fátok, p;»lérok kémények szellőzők
Közbenső és zárőfÖGőm burkolat nél»cjl, tetőszerkezet
Terőn kTvűt kémények, szellőzök. íeaókővek
Bádcgszervmzefek
Külső homlokzatvakolat, lábazat
Külső lépcsőszerkezetek és azok bu'koiqtol
Tőroi6k rektora^ Összesen 332,28 m2 alapTerü'efiei
Plnoel óvóhe'yek összesen 249,47 m2 alcpferú’ertel
Lépcsőházak és koz'ekeáők összesen 492.40 m2 alcbíenjletfe
Pince masákonyhí’ összesen 38.03 m2 atoDtemtetfe'
Püggőfo'yosók összesen 150.55 m2 g aptemleíre!
Padlásfér összesen 86491 m2alaxrerú ette'
Udvara < összesen 207X0 m2 a optenúePel
Gáz cap és feiszc' to vezeték a külön rt ajdanü lsegazá vezetékig

A 5, e. 7. f 10:11, 13,14, JS, Ifi. ti, ’8, :s, aa, 10, 27,ZS albetst tu .-jBor 5«
cm PftO?£JR11Ss KFT Ofíjsviwlá: £<M£ei Er i ír űgyvczetílj

/á
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XVi:

Viz. olcp és felszó 6 vezeték a kjlon tulpdonű leágczó vezeféklQ

XVi I

Eleídrorr' cs fővezeték q kü ön túl p donű ieögazó vezeték g

XVIii,

Gsoícna alap és ejtő vezeték o külön' tutojctonú teigmű vezeték

XIX.

leket elvóloií^ó keltés

3

XX,

Felvonó

XXi,

Az épület valamennyi itt meg .nem nevezett berendezési és felszeré'és.
rő-’gya, be'eé'tve o nyfiőszőró szerkezetek©* Is, frs&íyek a közös
helyiségekben, ll étve a közös részekbea vagy ezes Területén találhatóak,

2- A közös tu' ajdon IO.ODO/IO.CCO azaz rfeeze*/1 tízezred íulörjoni hányacföól öl.
3

A Vili, szám alatt megjelölt te-aők és raktárak közős tulajdonban c nők, azok nasznö o^
vözo-iycl az évek öta fennálló gyakorlathoz ^ozc-dnaic. ezt oz apftő okira* előírásai
nem érinti 4

4, A szervezeti-működési szobólyzat
A közösség szerveit, azok hatásköréti Jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének
szabá!ya;f a közösség szervezeti-működési szobályzalóöan kel. megállaplanl,
A ^arvezeti-ynőködésl szabályzatot a közösség az alakuló közgyúiésen - de íogkésőbb az
azt követő hatvan napon be ül megtcHöt? közgyűlésen - az összes tule dob hányed
szerinti íegolőbb egv’sze^ű szavaEattöbbség 3 hctá-ozatávai ál opltjc meg.
A forr emirrert hatórozar ágy Is meghozható, hogy a közös képvíse ő vagy az
'ntözőbiialsőg eino-’e fe'hívásbfá az '-ásfcei natórczcrf; javasádó; o tu sjaehostö^ok
irösoan szavozrak
Az f'ősoeii szavazás eredményé* a közös képviselő vagy az fnlézőbkcttság enóke - a
szavazásra meg;.elöl határidőt kővető nyo'a napon beiül - köteles a tutajdonostársakld*
“'ás'oan közel’-.
A szervezeti-működés’ szabályzat tervezetét, o közgyűés megtartását Illetőleg oz írásbeli
szavazásra kitűzött hdí'áhdö'1 megelőző f^enőt munkanappal korábbon o rulc.donostársak
részére meg kell kúltíer .
Ha a fen* om fef ífásbeil szavatós eredménytelen, vagy a tu’áldom hányad í/lC-ével
fenebkezö tülQjdonosrársak möcosrta javas'atot tesznek, a közös képviselő vagy az
Irhézőbizoftsöfs elnöke az (1) bekezdésben előírt határidőn beül a közgyűlést kötess
'Sszehrvnl.
A közösség - a Tht. 14 |-fccn meghefőtezatfak szerint - a szervezet-működési szcoályzatof
oő'mk.c" módosíthatja A szenvezefi-működés szGbólyza*ot, Illetőleg annűk medoshásáf a?
ngatian-ny'vántartási Irctekhoz kef csőid ni.
A szervezet-művédési szcbályzqtbon kel- meghatározni;
ö) a közös köfség tulpdonf hányaülöl eltérő megí ze'ése esetén, az éríntert
köhsé-p nemeket és a számítás rnődj á*
b) o külön tulo/rionan b-eíjl nem- mérhető közüzerr. és mös szolgáltatások o]o
teklnfetőbeh oz egyes szcgáltcriőss/cra vonatkozó külön jogszebeyok adóján
rő-férö o izöTioíói és a megfizetés szabó yc r,

’.5.6.7.*
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c) a közosköltsiflhhötfoiék rrjegflzeiése érdekében a xóiös képviselőnek vogy az
Infézöbbottsög alnőxé^ek az adás fülqjdűnastórs batáridő megtelölésével töfténő
felsssölttősóvol. továobá - jha a felszólítás ef&drnényteten - a festési meghagyás
kÍDOdsátásáoak kezdeményezésével, illetőteg - c Tht. rendelkezései szerinti
felhatalmazása esetén - a jelzálogjog bejegyzése és annak íőrtóse Iránt! kérelerr.
b-enyújtősaval kapcsoiatcs feladatát,
d) felűjítőti alcro képzésének elhatározása esetén ■■ a külön jogszabályban
meghatározott legkisebb mérték figyelembevéteiéve: - a hozzájárulás mértékét,
valamint az alap fénasznó ásónak szabályait,
5

A kozós tulajdonnal kapcsolatos Jogok és kötelezettségek

Minden fulajdonosíárs jogosult a közös tulc.don tárgyalnak blrtoídösára és hasznáidtára, ez
azonban nem séhhefí a többi tulaidonastárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A
közgyűlés q birrokíás. hasznot ot és hasznosítás mődlőt meghatározhatja
A kozós tulc^donba tartozó éputetrész, épűletberenáezés. nem lakás céljára szolgáló
helyiség és takas fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdái kodás? köréi
meghaladó Wadás (a továbbiakban együtt közás költség) a fuiajdcnostársakaí tulq’doni
hányaduk szerint terheli, ho a szervezeti-működés! szabáivzat másképp nem rendelkezik.
A Jelen aiopító akt'Pí felhatalmazást ad a-Ta. hogy a közős tulajdonnal kapcsolatos
eíidegenítés jogát a közösség gyakorolja ha az Ingatlanrész önálló Ingatanként
kdlakítbatd vagy ha azzc a meglevő ku;ö-n tutojdon tárgya böv^ümetö Ebben az esetben
a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével rendelkező
tulajdonostársok Igenő szavazatává! és az I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT, mint
tulajdonos hozzájánulásávcí dönthet az el.degenííésről. A határozatban rendel kezni kél! a
külön füloidonhoz tartozó közös tulajdon) hányadok megállCDÍtásáröl. A közgyűlés
határozata oz ingat anmylivő.ntariásba bejegyzésre alkalmas okirat,
A közgyűlés határozata alapján bármely tujqjdonostöB kérheti a bírcsögtói. hogy a közős
tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló Ingatlanként Jdalakffhafró. vagy amefvel
a meglevő külön fuipjtíon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ho az a
kisebbség méltányos érdekét nem sérti
A kereseti kérelemhez mei.ékein- ke- oz dnöllö Ingatlan ^alakítására vonatkozó, az ép'fés!
hatóság átta engödélyezetí épírési teivef,
6. A tc'sashözi lakóépü et házirendje
A szervezeti-működési szabályzóidon meg kai határozni a külön tulajdonon beüli építéöszereiési munka, és c zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát
szolgáló szobáivá? (a továbbiakban házirend); e szabályok nem lehetnék ellentéteséi az
építésre, hetoleg a zajszH határértékére a lakóépület tekintetében Irányadó külön
jogszabályok rendelkezéseivel.
A közösség © házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek
és helyiségek használatára vonatkozó részletes szaböVako* te.

Z, S, 6,7, a, m U, 13,1*, iá, 16,, 17, lEv 19,24 20, 27, 2B*föÉi*t tUajdoftOia
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A közösség az

oapító okirat mődűsTrásá? köv®*ő©r. a

loQSjooályvö&qzösokro és az c sp' ó

oki-oi jelen vöto?faT6se-ro rekirreife! a szervezo'l és működési szapőiyzolc-f is
hogy azt

összhangba hozza

mácosftja,

a hatő yos törvényi szabó yqzússg< és a rnódcslíoh Alao'fő

Okirat íencte- kezéseivel.

B.

KÜLÖN TULAJDON

Természetberr rntgaszivo az egyes tulajcbnostársak kö'őn tulajdonában lévő - mint
tá'sasház r jlojűc-nl lliptőságúk alkotórésze' - o -közös tulajdonban nnaraaó vagyonrészek
közös birtoklásának és haszrö'Ofánck jogává

ce

egyes öröklakások és nem lakás céljára

szolgáló he'yságek. azok tartozékaival felszereléseivel a Súl9. límlm I?. napi állapotnak
fnegfeíeiöen az clábfclak

szer nt:

(ez meg

ele az Alapító Oltífdf módos't'ősárak napján

ienn ó 16 őliapotnak fs}

1.)

BUDAPEST, l, KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORfVÁNYZAT-űt (1014 Budapest, Kop^sztíán
fér 1,. odószám: )573S643;2^T, statisztikai számje!: 15735645-6411-32KTI
képvísedr, Nagy Gábor Tamős polgármesrer) s/l arönyoon illeti a terveken 1,
számmal jelölt o természetben a 1011 Budapest Szilágyi Dezső' fir 1 .szám ólait'
összesen: 164 m2 ha«rnas: olopterütette’ egyéb hsfyiség a hozzá tartozó. Irorig
és szotiáte helyiség valcmlm a közös tulajdonban lévő részekből! 566/10000
hányad.

2. )

CITY PROPERTIES INGATLANFCRGALW.AZÓ ÉS íKSATLANFEJLESZTŐ KFT*? (TCI 1
öuocpesT, Szilágyi Dezső »é’ 1... Cg, 01-D9-flá3463, statisztika* szóbél: 1359617468to-113*01, ligyVBzető Eras: Bálin*) 1/1 arányban let o terveken 2. számmal
jelölt, □ t 'mészetben o 1011 Budapest Szüágyi Aezsé lér 1. szám alatt összesen:
íar>os oápterülettel egyéb helyiség c hozzá tartozó: Iroda valamint c
Közös
tuíc dcnbor:
“leíő
fcsze/bö*
77/1 C^00
hányad,

3. )

S2ABÓ TAMÁS ÁRPÁDOT (száSe’és neve: Szabó Tamás Árpád' súteíésl hely, tcö:
Budcpfi#. 1054.O4.T0j személyi száma 1-S40410 0619, anyja neve: Szemerédl
Ágnos 1011 Budapest Szilágy, Dezső tér 1.) ! /! arányban Iteti, a terveken 3
számmal jelölt, a természetben a 1011 Budcpesf, Ssllágyi Dezső tér 1. földszint I.
szám a,or ll hárem szcö ás összesen: 100 m2 hasznos Qlapterüistű öröklakás a
hozzá tarioző: konyha, ölőszoba, fürdőszoba WC, kc~"ci. valamint © közös
micdonban lévő réKSzekbő’í 317/10000 hányad
SZABÓ TAMÁS ÁRPÁDOT (szule4és revei Szabó tamás Árpád: születési n©;y, idő:
Budapest, 1984.04,’O.; személyi száma' T-6C^:D-öél9, anyja neve, Szemerédl
ÁgrSi, ion Buocpss*, Szilágy Dezső tár 1.) I/’ ahányban illeti a telekér 4.
számmal ja 5;j. a temnészetben a 1011 Budapest, Sdtágyl Dezső tér t. földszint 2.
szám a.afti kettő szót© és egy fél szobás összesen: 86 m2 hasznos a-apíemlefü
örőklakös a hozzá tartozó, konyha, hall, előszoba fürdőszoba, komra, va amm*
a közös íu.Ödönben lévő tészekbő': 262/10000 hányad

4)

5.)

CITY PROFÉRFES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGAT:ANFEJLLSZTÖ KTT-t {Imi
B-jdapus*. Szilágyi Dezső
1... Cg, Ü1-G9-6Ő34Ó3, sto'iszt ka. számjel; 13596174*
6810 T13-CÍ, ügyvezető: Érce'..Bőin?) */l arányban Illeti a te/veken 5. szómmal

z, 5.6, K * S0; li,

15, IS, 17, IS, l%74. 20 27. 2M jltetil tl .fiorou

cm PkOrERTIBSKFT. (képviiilj^-rjieiBáünt ű-:

Vietfc ■
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;ő':>\ a 'ermés7©tber c 1011 Budopssl. Silfágyl Dezső lér 3. földszint 2/a szám
előtti egy szobás összesen- 64 m2 hasznos ctaptefüleltf örőklükós a hozzá
tertozó: konyha hall. előszoba, fürdőszoba, kamra valamint a közös
tulajdonban lévő részekből 205/1OOCG hánycsd

6.)

CITV PftOFíRüES 1NSATIANFORGALMAZÓ ÉS INGATLAK-FEJLESZTÓ KR4 <1013
Budapest Szilágyi Dezső sér .U Cg, Dl -&Í-&A463, statikai számjel; 135<?a?74óaiO-113-Ol,. ügyvezető Erdei Bálin?} l/l arányban Illeti a terveken 6. számmal
Je*öft a természetben o 1011 Budapest, Sdtögyj Dezső tér 1. földszint 3. szóm
alatti összesen 131 m2 hasznos alaptefútettel epvéb helyiség a hozzá tadózd
Iroda m szociális helyiség valarrtnt a közös tulajdonban lévő részekból
419/10000 hányad

7.)

CITY PROPcRIlES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLAN-FEJLESZTŐ KFT-1 (1011
Budapest Szilágyi Dezső tér 1 , Cg, 0K?5-Sí:3463. statisztika számjel; 13596174.
6810-113-01,: ügyvezető; Érdé Bálint} 1/1 arányban llieii ö terveken 7, számmal
lelett, a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 4, szám
alatti egy szobás összesen: 36 m2 hasznos aápterülefű öröklakás a hozzá
tartoző; konyha, fürdőszoba valamint c közös Tulajdonban iévó részekből
116/10000
•
hányad

s.)

CíTV PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t <1011
Budapest, Síftágy'J Dezső tér 1„ Cg. OH39-863463, statisztikai számjel: 13596174
6810-1! 3-0 i. ügyvezető; Erdei &áilnt)J/l arányban illeti a terveken fi számma
Jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 5, szám alatti
egy szobás összesen1 S0m2 hasznos alapterületű öröklakás a hozzá tartozó
konyha, köz.-ekedó, zuhanyzó. WC volsmht a közős tulajdonban lévő részekből
158/10000

hányad

NAGY ARANKA fR2SÉBEl-et (születési neve: Nagy Aranka Erzsébet, születési hely,
Idő; Totathőza 1950 10 21,; személyi száma: 2-501021-5257, anyja neve
Abrámovlcs Aranka. 1011 Buctopesl, Szilágyi Dezső tér 1.) 1/1 arányban liléi a
terveken 9 számmal jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1,
földszint 6, szám alatti két szobás összesen; 51 m2 hasznos alapterületű
öröklakás c hozzá tartozó előszoba, WC-zuncmyzó valamint a közős
tuíajűonban lévő résiekbőJ IÖ3/1000Q hányad
10,}

OTY PROPERTIES |NGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT, (1011
Budapest, Söágyi Dezső téf \„ Cg 01-09-863403. statfertiko' számjel; 13596174
6810-113-01, ügyvezető: Erdei Bálmt) 1/1 arányban H.őti a terveken *0 számmal
(elöli természetben 1011 Budape&i Szilágyi Dezső fér Ll, emelői l/a. szám
a;atfi egy szobái összegen' 38 m2 hasznos aiapterületö örökfakés a haziő
fertőző konyha, elöszobo. fürdőszoba. WC komra, vöamlnf a közös
tulajdonban lévő részekből T21/J0DÖ0 hányad

11.)

cry PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS íNGATLA.NFrJLESZTŐ KFT, (1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér L. Cg, 01-09-863463, statisztikái számjel: 1359617468TC-113-01. Ggyvezető: Ercfe* Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 11 számmal
jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.1. emelet 1. szám alorti
egy szoba két félszobás összesen: 70m2 hasznos alapterületű öröklakás a hozzá

2.5., 6,7, a, Wr U. 11,14,15, iS, \7. Í3.19.34, 20,. 27. Üalbetét tyis.dúftow
ŰfTV PROPERTIES KFT. (kf-jUseli: E/d«i lüinr i icyve^etril

tőszóba, fürcfi^oöo, WC. főíőfCölíö. étkező, közlekedő v... jjrr.'nt q
közös tul-ajdorban léve részekből 223/IOOSO hányod.

íctoző

12.)

Df Horváth Katallr;; (születési never. H&vérn Kare n; szűieTés5 béy. Idő; Lontíbn.
1959-, lűrUus 29,: személyi száma1 2-590529-2169; g..ni1 Mersfe Jolán Katóin) 1/4*
ed aranyben, Horváth Ferencet (szclerés- neve; Horváth Ferenc; születési hely,
idő: iendorv 1957, szeptember 30..‘ személyi szema; 1-570930-0016.* anyja reveMersits Jolán Katalin) &-ed O'önyban és Horváth Fersoonét (szü etési nave;
'Kerstts Jolán Katalin.; szü $tósi hely. Idő’ Budapest, 1932,05.26, személyi azonasítc
jel: 2-32C52Ó-5Q57; anyja neve; Zoslyők Katatn 1 fi o-ánytoan illeti o tejeken 12.
számmal joich, te?nrésze%en 1011 Budapest, Szilágyi D©zf5 fér 1. 1. ®melet 2,
sxám Cafrl 3 szobás, összesen 116 m2 hasznos alcpterű 0tű öröklakás c hozzá
tortazö előszoba: fürdőszoba, WC. kamra erkélyek valamint c közös
tulajdonban lévő részekbő’ 370/10000 hányad

JA)

CITY PgOmilES INGAUANFO&GAtMÁZÖ ÉS mGÁTlANFEJmZTŐ KFT. ÍIQU

Südam&i $sIéüYiDes$Q fér I.. Oa. 01-09-663403. statisztikáiszámi&L 13596)74~8I0~?
iksvypmfS: Bőmt Bálint) l/l afénvimn töheff a ter/&ktmn Ifi
^ámm®t í$}őlt f®mw$£®fbsm tűn Eúdúismt SaíMgtft
tér 1,1. »nmíel 3.
&tém
<k-nmmr £2? m2 bmmoÉ okiDterük’MJ imtíú a kőxői hilafdonban

számmat..igró?r „rerrrjégzgtben

f'jf'n k- ^

.idapest.'^Hgpy - Poz-ső tér 11-,-

_i

teroesgetbenClOl 1 Bubádéit; -SaHágyi DoT^tjK' 11 'l—
g^mi alorti 'i gobős PBSze^ry £Brff9 .hg5Z">as^3lapte^atet3 Srökk-KéE^o-iF^^á

tofteiő konyhai teztekedér'élŐBZobOi, ^íű^slésse^q vaamw^i^4^,§^|r4fa^4jSf>bgp
lévwáaF^kfeéU-?^.^^ hbayab;

á:;si4)jLf. ^^o.iison

2 5. S, .'. «. iű; IX, 13.14,1?., 1B, 17. ÍS, JT,34,10,ÍV. 28
CITV'f ROPZ^TIES KFT {kipvLell. hrtísi fiülnr b^vvezet^

-íi-k-vv^k-iF-J 7
üéi—i—í>i=-B-a4-5.
hv^vt'Vwii a hftaö

Iroda, szernlá/ts hoiy^éi#h--vala’'Ti.nf o kdios

ét] 7/iq:oq

4^4_...

ÉS MGATLANfEJl
•8udűp>ggfc KőzraUfét-iii€0-22J&. 6, gm. 6., Cg. -gr-OOMd^- i/ateft'to' ező&P*-:
■l3$9Ái-74-é8lQ-'? s3-tli űgys0?i?tf*'-&&&>£őS}rit) j/1 ardnyban

jeiöif, feFméfi^et^n ^01^ Bu aapast
fér 1i ^ omo^Dt 6j^árrt a^atti-éss^s6»fit4M m2 hasznos
ogyib hol'^cOg ű rv&Uúio&Q2&
jtfódOf ^oa^Ms^lvIségak vc?jaN?^^ft4ló^jQdonbart
,$?,jnSQaP
r::‘* t-

19.)

C1ÍY PROPERTIES INGA!-ANFORG^MAZÖ ÉS INGATLANFEJLESZTÖ KFT-t QOU
Budapest, Szilágyi Dezső tőr T., Cg, C l-09-363463, slalisetlkol számjel 135961746ÖKH13-01, ügyvezető, Ercfe; Bő nt) T/l oranyben tilö^i o rerveleen 19, ízónrTic"
. •? o-, természetben 1011 Budapest, SziSégyl D®zs5 tér 1.2, emelet 1-5. szárr
□ piti összesen; 71D m2 hasznos glqptefó-'etű egyéb helyiség c házzá íc-tozá
lroc'3, szoclá'ls helységek valamint a <özóa tű’ajdoniScin lévő részekből
2263/10ÖŰO hányad

2D,)

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ'

(1:011

Bjdap&st, Szilágyi Dezső téf i„„ Cg, Ű1-C9-S63463, statlszii<al számjel; 13596174
6810-113-01, ügyvezető; Erdei Bálint) 1/' arányban Illet
jelölt Természetben

1011

BudqpesS, Szilágyi Dezső

összesen! ÖS sin2 ha^nas alapi erületü

öröklakás

tér

terveken 2Q szómmal

o nozzá tartozc hcáö. szoclői s

helyiségek valamint o közös tiTaJdonböh lévő részekbő-'

21.)

c

1,2. emeSet 6, ®zöm c artl

271/10000 hányad

IVOLfsÁR TAMÁS-: (szű'erésl neve; Molnár Tamás, szemé yi száma; 1-540922Ö472; anyja reve; Hornyai Zsuzsanna, születet?; B_dapest, 1954. szeptember 22.
lakiír DE-München 4D Rümannstr, 83.) és BT'ERA. DOR.A MÁRIÁT (szC etési neve;
Bitóéra Dóra Mária' személy! száma; 2-531223*1095, anyja neve; Törők Márta
született. Budapest, 1958. december 23.; 1011 Budapest, Szltőgy Dezső tér 1.
ili/T.) 1 /2-1/2 -ed arányban illeti a tervek szerint 21 szőff.mal jelőT, természetben
1011 &udöp®r*t, Szltágyt Dezső tér T. 3. emetef 1, szám aicbti három szoba ás egy
fé'özobős összesen 112 m2 hasznos c aptenjletü öröklakás c hozzá tartozó
konyha, előszoba, fLrd5szoöa, WC. kamra valami?v a közös tula dórban lévő
részekből 356/10000 hányad -

ZÁGQNI-BOGSCH ADáV!-o+ (szű ts’és neve: iagor-Bcgscn Ádám^ születéf.' hely,
3ö; Budapest, 1990, ougusztus

27.;

személyi száma; 1-933327-73K cnyja neve:

Bogsch

Hanna

HANNA,

ÉVÁ-" (születési neve; Eogseh

Éva ion Budapest, Sziágy Dezső tér 1, 11/2) és DR BOGSCh

Hanna Éva.

személyi szára:

2-Ó3062’-

5334 onyfa neve, Tesch1©'Janka s?u'eté& he y. loő; Budopes*. 1963 júnluz 2L;
TO 11

n.2) 9/10 i orvé i/'O arőnvbcn illet jö
22, szárral jeiclt természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső lér 1."3,
emslel 2, saám alatt ót szabás összesen 163 m2 hasznos alapterületű öröklakás
Budapest Szilágyi Dezső tér i,

iveken

c hozzá Tarozó e'öszofca, fürdőszoba, közlekedő. zuhonyzö-WC. hal
étkező, kamra

va arint a

közös

tudjennban lévő

részekbő

konyha,

S17/100Q0 hányád

(BejegyzeH éle^Járadé<1 jogosur, Dr. Bogsch Attila (onyja neve. Schafte

1011

Budapest.

Szilágyi

Dezső té?

í,).

Dr,

QL
2. 5, 4 7t S, iD; U. 13.14, IS, ». 17,13.19, 72, Z0, 27, 2S afesté! Sulultís-mM
CTIY PROPE-ÍTIES KFT (k^-'lseli: S'éet Jíálin!4iEyvíatetiS)

Bogsch

Hona,

AttJáné (szü^tési neve:

iesclra* Jop<q. on/jo neve: Chcinoky Hcnno. 1011 öuc3pest, Szügyi Dezső té'
I ), bejegyzet* haszoné,vezö Dr Bogsch Hanna (szü'etési neve: Bogsch' Hanna
Évo. cny/a neve: Tsschler Jonko

IDíl

Badapost Splógy1 Dezső íér 1.}, Dr.

Záganl Tamás (anyja neve- Dr, Ru-npa d Lívia. Ml? Bucfeaest. Kariptny F út 15.)

23.)

Alexandra Barbara Bagseh- {német c’lcmpolgár. szt etési rév: Alexandra
Sarbca Bogsch: síjietésl héy és idő, München. 1991,12.09 anyja neve,
Sza-mcsvőrt Ér-ka; személyi azonosító nincs: iskcíms: Kei.srs^osse ló, 81667
München, Németország, 1/1 irányban lile4 a teve-ren 23. számmicl je ö"
te irészetbcn 1011 Budap®sS, SzJíágyl Dezső tér 1. 3. emelet 3. szóm. alatti
három szobás összesen 111 m2 hasznos alapterületű cröktakás a házzá tartozó
előszoba fürdőszoba, WC konyh a kom'a va amint a közős hjla.danbcn lévő
része zo6 3S4/1EffiS0 hányod.

24.)

CITV PROPERTIES INSATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFl-r (toll
Budapest, Szlágyl Dezső tér 1... Cg 01 -09-063463, stat'sztlkd számjel: '359617*’
6810-113-01, ügyvezető: Erőéi Bólint) l/l aényban Lati o tervek szent 24
számmal jelöT természetben, 1011 Eudapest, Sdlógyl Dewő tér 1. 3.
4,
s$5m alartl három szoba és egy fébzöbás összesen: 137 mt hasznos ataptemétű
öröklőkét o házzá tartozó konyha, előszoba, fürdőszoba WC, komra valamint a
közös tulajdonban iévő részekbe' 437/10000 hányod.

95,)

BOGSCH AHIlA ÁDÁM-ol (szöetés: neve: Bogsch Attila Adam személyi szórna'
1-B91205-0506. született: Bodapest. 1989. 12 05,: anyja neve; Szarioivő' Erika,
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tör 1 )'/l orönyban Illeti e terveken 25 szörnnyel
j el-dr 'örmészetbön 10)1 Budapsst. Szilágyi Dezső tér 1,3,
i/A, szóm
alatti két szobás összesen: 95 m2 hasznos alapforütetű őrőklakős a hosö rchozó
előszooo. fürdűszobö, WC, konyha, közlekedő valamint a közös tuieldonl
hányadban lévő fészekből 301/10000 hánycd.CBejegyzer hoszonéMezó:
Bogscl'i Adóm AHIId (anyja neve'/ leschler Jankó. 1011 Budapest Szilógvi Dezső
tér 1.), D», Bogsch Hanna Éva (születési reve Bogsch bonra Éva., anyja neve:
reseller
Jar ka
1011 "
Suoopest
Szilágyi
Dezső
tér
1.)

2ó-)

BOGSCH AT, LA ADÁM -ot (születés! neve: Bogsch Aina Adum: személyi szórna
’ -6912C0'C5C6, született: Budapest, T989. 12. 05.; anyja neve. Szamosvör bka,
1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 1,) 1/' arányban Illeti g terveken a 26
számmal je’őK térrészétfcen 1011 Budapest Szilágy) p©zső fér 1, 3. emelel 5.
«tám alatti hc-on szabás összesen' 109 m2 hasznos olapterűefC öröklakás o
hozza tartózd e őszobo, fü'dószobo. WC, konyha, nail vc amirJ a közös
tuíajdorban lévő részeiből 347/10000 hányad. *Ce ©jegyzett haszcnélvező: Df.
Bogsc.n Ate a (anyja neve , Schaffa' (lóra tqi 1 Budapest Szilágyi Dezső tér 1.).
Dr. Bogsch AHÍáné (születés1 reve; Teschler Janka, anyja neve: Cho-noky
Hanna ion Budapest, Szlágyl Dezső tér 1.), Di. Bogsch Henna (aryjc neve
Tesch'er Janka. 1011 Budopes*. Szí ügy Dezső ^ 1.). Bogsch Adóm ío v/.-a
neve Tesch ér Janka «CP Budapest, Szilágyi Dezső téT 1.)

77.)

CITY PROPERTIES (INGATLAN FORGALMAZÓ ÉS INGAT LAN "EJAS/TÖ KFT-t (ICil
Budapest Szilágy: Dezső tér 1,, Cg QT-39-8Ó34Ó3. ügyvezető: Erde Só nt) 1/1
arőnyban l' etí a terveken 27. szómmá! lelölt természetben 1011 Budapest,
CT%

Z, 5. 6.7, 5. 1G, ii, 11,M 15, 26, í?, 13,19,. 24, 30, J7, 28 Srjctt! wlajifs 3i

CiTf PBÖPFRl-íes KFT: [Alitól: Értei Blht ugf*. ii-a)

11

Dezső lér 1,3. emelet 6. szám dots Hét szoba és egy félszobás összesen-

Szilágya

O hozzá íc'íOzó előszoba, fürdőszoba.
közös tulajdonban tévő részekből 270/50000

Ő5 m2 hasznos c'apte-'ü^tű őfáklükás

WC,

konyha,

kömre vaíomlnt o

hányad

2ö.)

CITV PROPERTIES IK®AHAN FORGALMAZÓ ÉS I^SATLANfEJLESZTŐ KFT-t {1011
Budapest. Szilágy! Dezső tér 1... Cg D’s-09-663463, ügyvezető: Erdei Bánt) t/l
arányban illeti a tervéken 26, számmal jelöli természetén foil Budapest,
Szilágyi Dezső tér í. 1. emelet 2/A. szem alatti egy szoba és egy féíSza-bás, WC
és zuhanyzós összesen: 51 m2 hasznos olcprerú!e‘ű öröklakás a hozzá tartozó
konyha vdamint a közös tulajdonban lévő részekből 161/10000 hányad.

III.
AZ IN SATUN NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Alapító tulc^donostársak a Főváros) Kerületek Fö!dhívatoráíő: térték, hogy a társasháziulqjdon
otapftását jegyezze be. ennek során a közös tulo/donban marodó telkei. épHményrészistekéi
berendezéseket, felszereléseket önállá ingatlanként l-)CXl. sorszám alatt egyesítse a társasház
törzslapján, míg oz egyes öráldakásokat. nem totós cédára szoigőlő hefytségekeí o közös
tulajdonban marodó vagyonból feltüntetett tulajdoni hányaddá együtt önálló Ingatlanként
Jegyezze be az ingaflanmyfvőntartásba.
A CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-/ (WU Budapest,
-663463. üowwfő: E'dei BáimjnioLQ Társasbáj 6407ÜMQQ
01 1997. éviCXLÍ tv. 29/A § (3)
eavben feliétien és visszavonhatatlan hoaálárufásál odia

\*U4/g/A/13-17 uámú g^eifife^f törölje.

IV.
A TULAJDON OSTÁRSAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4,t

A tulajdoncsrórsá külön tutojdona tekintetében meg ;iei- a birtoklás, a hasznáéi a
hasznok szedésének és a rendelkezés joga; a tuájdonostárs e jogait azonban nerr
gyakorolhatja a többi tülc.donostörsnak a dologhoz fűződő Joga és törvényes éraeka
sérelmével.

62

Lakóépület esetén a tőrsosház közgyűlése megfuthatja a kOlán tulajdonban lévő
nem tokás céljó?o szolgáló helyiség használata, hasznosírása módjának
megváltoztatásái, ha az a rársoshóz működését vagy a íakhatós nyugalmát
zavarná.
A kőzgyűíés a nem rpkás céíjára szekáló helyiség megvöltozíatott használatához a
lakás nyűge rra - így különösen a zuj-és rezgésvédeiera .:ie*őles a lakókörnyezetei
veszélyeztető más tevékenység megelőzése * érdekében űz erre vonatkozó külár

2. 5. 6, 7,

ti,

10; 1L 13,14.15, Ií. 17, 15, 19 24., 20. 27,

telét tuWonosJ

CITY PROPERTIES KFT, (képvüeli: f rsn RálirítOgyveaeiáJ

,
l

*2

iDgEgobűtyOA

előírásainak

ft^'/elefíib 3wéte: s%'el

kikötött

?etté?elt

tartalmcző

ho7í6iő*'u 6 harárczatot Is hozhat, A fent említett közgyűlési hatórazarot az ossztfj
tüioytíon1

hányad

szerit

-

a

kőzvetíenC

éintett

szomszédos

tij'qjdonost^sak

Jego öbá kéthcrmodának Jgereő szovazatár s magában foglaló - lege ább egyszerű
szavazattöbbséggé áliapRía meg, A közös képvíse;ö vagy az Irtézőblottsög eínáke
Telh'váső'a

a

határozati ^avasairö:

szabályzatoan

meghatározott

szavazhatnak.

Az

írásba,

a

fulajdonoslc'sak

részletes

szavazás

szab-5‘yokfiak

ereortényét

a

-

c

szervezethnr.űködés'

megfelelően
közős

-

írásben

képviselő

vagy

te
ez

Intézőbizottság emöke - a szavazásra megjelölt hatőr.dőt követő nyolc napon belül
írásban kote'es a VoJdonostársakSío! közölni,
4.3

Ha a nem lakás céljára szolgáló hetyisóg megvóltazíafott használata jagszabályban
meghatározott ©rtgedé'yhsz kötött tevékenységhez szükséges, az ongeőé y akkor
ashaió ki, ha a hatóság felhívására - 30 napos hafíndöp belül - o közgyü is ne ti
hozott tiltó rioiározafot,

4.4

A tulajdonosrárs köte es

a) fenntartani, és szükség szerin14 feíüjírarJ q IcJön tütajdonöban állő le kast,
b) o szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele együtt lökő személy
valamint az okínek lakása hcsznőlatát átengedte, betartsa a ló. § rendelkezéseit
c) lehetővé tenni és fúrni, hogy o kü’ön-tubjdcnű lakásába Q közösség megbízottja d
közös berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, valóra ni c
fenntartási és fe'ájííüsl munkák elvégzés© céljónö1 arra alkalmas Idooen
bejuthasson a tulcjdonas^árs ll etőleg a bentiakő fcjksógteéh hóborása nélkül,
d) a rakásában Tervezett építkezésről éhes fen a közös képviselő4’
e) A közösség. előleg a tu ajtíönostárs töte'es megtih'eh a c) pont szedni1
oe-avotkozássoi kozotr kárt.
Az épötető tuioöonosrá'Sű a lakásában tervezett építkezés megkezdésiben o
fulQdonosfársak 4/s-ének frásfce..; hozzöjáruö nyilatkozató? kötőié? beszerezni, Pb
a munka az aiopító okiratban közős tulajdonként megjelölt épületrészt ámt.
Az építtető tuüadonosr'C'S o több! fJájdcrioS'ö's hozzájírulö nyilutkozcrá'iak
beszerzése né'küí Jogosult a la^ősóbcn tervezett építkezés elvégzésére, hű a
marka az alapító okiratban közős tulajdonként meghaSörozott épütet^ésd nőm
érinti.
Ha a fenti bekezdésben emi retr - az épfrésügyi hatősóg Jogerős és végrehajinató
építési engedélye alapján elvégzett * munka oiyon lakásmegosztásf. illető,ag
lakcsöászevor.ós4 ereaméryei amelynek alapján o többi tulejdonastőrs alapító
akkatbon meghpiörozoh "ulajdanl hányada vc+ozatan ncad, a közgyűlés az
összes

fyiqjcpni

nőnyad

síerini.

legalább

hotárazatávai ez alapító ckirc'cí mődosíthatje.

egyszem

szavazőMöbbségü

~

"

A vá'fczás sngaiHar-nylivőriichásban történő, bejegyzésének féíéte.s.
építrető

fulaj.acnos'árs

esz

építésügyi

ha-ösög

i&ge'ős

és

hagy az

Végrehadható

nasználotbavőte' engedé'yét az inga»! on-nyli ván-o Pás1 kotokhoz csafeija
A tija.doncstö's köietes a közős képviso ének bejolerter

a szervezeti és müköaési

szoba y?öt sze^nt:

a}
b)

a külön f jlajdnna tolontetében a fulojdcnosválíöZGsr,
lakcímét az tngatlan-rTyirvcntartasban bcrkl által megfeklrVr.ofó, lemwNzetes

1TÍ|.
2.

7, B, 10: U. 13,24.35. ifi. st 16, 19. H M, 27.23 albetét t .
PRO ERT1ES KFT (le

viseli: E“,+. fel t ö -/eistö}

■

oortau
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c)
d)
e)
4.6

sze mélyes adatát, illető eg a jog személy ny'vános cdatál
a külön i Jtaj danát bérlő szert ély ö) pontnak megfelelő actosá?.
o külön tulajdondbon lakó személyek szőrriát
haszanétveze'tel terhel" ngat.qn ©setén a haszonélvező nevét.

Ha a tu'Djaonost'ő's vagy a va” fglajdc-hOstars. dlefőleg o bérlő vagy a vöt c-r’o a
közös költség fal-ozását Illetőleg a közüzem1 szogáitatásra. a központi fűtés* és
.me-egyCE-azöigáltatósra fennálló tíiltartozásér kiegyenlítette, a közös képviselő (az
;‘ntézőb!zotisőg elnöke) a résére bejelentett és a tartozással összefüggő adató*
hoicdektalanuí köteles töröl ni.
A fenti ©©kezdés 4.6 pont e} ős d) ulportjc'bcn emlíleff adatok beje;evése okker
írható ©’ő, ha o közüzemi szóig áitafcs. illetőleg a központi fősét- és m^eg/zszölgálfafás dija a bérlőt temen, vagy azi- a bentlakó személyek száma szerint kell a
tuSajdonos?őrsa< között megosztani A tulejdonostörs köteles a bérlőt a fú vonatkozó
adat bejelentéséről - ha «rre vanaf^ozóan a szefvezeíkműkődér' szaöályzot
kótelezési tartalmaz - fájékoztatr'.
ha a fenti bekezaásben emlrett esetoen a bé'ö - írásbeli felszólítás e; enóre - a
fizetési köfeíezettségének nem tesz eleget a keletkezeit nátra'ék összegének
megfestéséért az érinteti tulc donosfőrsnak heiylállős. kötelezettsége á- - fenn,
A bérlő fröslhe'i felszáfősára, Illetőleg a hőíraék fnegfizetésere vonatkozó részletes
e ŐTősakat a szervezeti-működési szabó.yzí/ban ke: me;j6llapífcnL
A szervezet-működési szabályzat az erntifeti bejelentés megtételre oirtokbavét&h
i etcleg a tuíaidonjog lngatlan-nytvánfartásba történő bejegyzését követő 60 nap
közöm hafóidötá'iaprtmog
A közös képviselő fe’hotalmczcs- kap arra hogy a fent említett oda tokról
nyilvántartást vezessen A közös képviselő a ny ivem tartásba vet? Ódátokról klzáróicp
a közüzemi szolgáitató, o központi íűtés-és melögvíz-szolgáltatója. va.amint a brőság
részér© odh'dt tájékozfatáít.
’

&J

A tiiajacnostársatí a l4434/o/A/1-TM3.4,''C/A/26-ig számozott albetétekepr
nylyárTc^oii vaíc^VÉnnyj külön túlad önben 6*16 ingatlan tekintetében eladói
esetere egymás javára olővásdtás: jogot a aplianak, ore tekintehsi feltórien és
visszavon ható Hon nozzájó*y!ásukaf ao'ák ahhoz, hagy a Budaoesh t sz Körzeti
Földhivatal az ni meao'apíiorf elővásárlás': jogot voln-nennyl tenti c DBfétben
nyilváhíaríott ár álló
ngatlcn
fytajdonl >apj0ra bejegyezz© az fngatlon
nyilván tertösba
Az cíővósártásl jog gyakor ösára vona'kozó íe'nívást o közős képvise’-ő. részébe keli
kézjDBsltenl, aki 15 naptárt: napon te ül gondoskodik o tulejdortaró’SQ.i részére
történő sokszprosításáröi és kikéTdesí+ésénö1, Az elővásárlás Jog gyakonásörc az g-rre
vonatkozó felhívás közős képviselő által történő átvételéről számított 30 naptári ncp
öli rendelkezésre, ez a natár. dó íogvesrő.

A TÁfíBAShÁ? S2ERVE7? E

A iársasház szevei a ícőzgyű'és és a rázós képviselő és c szárnvizsgölö osofság A közösség
regfebb döntéshozó szwe a közgyűlés, amelyen va amennyi tu'ajdonostárs részt vehet A
közösség ügyintézését a közős képvissö látja e:. A. közös képvfee'őt o szfimv-zsgalö bizottság

^

I 5.5. 7. ft. 10; II, 13.14,15. IS. 17.18,18.24. ?£. 27,28 atocfiHulftidü-iPMí
;„rT’i PK0i £KTIP.S

(képvíse l; Srrir Báíiöl tígyvííetíl

A
,1

//

14

e!tef*őr& a közgyü!ás számára.

5

Akőzgyűás

51

A közgyűlés has Oroz:
a) a közös tuiajdcmbon állő épűö’részek hasznőiafáráL hasznoslöső
fe,firitörtásáró!. f« jjftösárcl a közösségei terhei ő kötelezettségek efvőHolősáróí
b) a közős köpv^őnett liiBtőleg űz intézöbizoftság elnökének és tagjainak,
valamh* o szám^zsgűlő bizottságnak □ megválasztásáról, fémentésérő és
drjqzáső'ó;,
c) a Közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfagaöásóíö, va amint o
közös képviselő, tllet&’sg az htézöb zottság részire a femenVény megodásáröl
(4B, 1C2) bek.],
d) a h ázirend mE*góllap^asöfól,
e) minőén ciyan ügyben. cmeJyet az otopftó oldrat/szervezeti és működési
^Qö'áiyzat nem utal c közős képviselő, oi intézőbzohsáö vagy o szörrr.v.zsgáló
Dlzottsóg natásköróbe

5,2

A közös ruiajoonbcn álló épuietrészskíca'1 kapcsolatos renses gazdőkcdöj kőrét
meghaladó kiadásokhoz a tu!ajdonostársak egyhangú ho'ó. czato szükséges,

53

A közgyűlés a közös képviselők I: stőieg a számvizsgö'ö bízohságot bármikor
relrionfhetl,

5-4

A közgyűlés határozctávai o legalább három: hónapnak megfelelő közös költség
összegének befizetésével hátrc ékbc kerCr tulc donostárs külön tulájdonönak és a
hozzá tartozó közös tulajdon! nőnyadónak Jelzáloggá való regterheiésé-1, rertceineti
a höt'ű'ék mei Vetésének Pttcsítéká j|

A natá'ozat rneghozyc a sörön a hötra'ékos tuöjdanastő-s nem éihef a szavazati jcgávc. az
ő Tulajaonl hányadát a t q-ározatképesség megállap^ősakor fgyeimen icvül kei. hagyr ,
A határozaict a hóhalékos Juta,donostárs récére a Tht-bön meghatópozoh
jogorvoslat ,énefőségének feltüntetésével kézbesten ke! , A közös képviselő vagy cc
intézőbizoitság elnöke d hátralékos tulajdonostőre külön Tu'ojdonának és a hozzá
tartozó közös tulajcpni hány ódának Jelzáloggal való megterhelését - o közgyűlés
díszehfvásd nélkül - okkor renöe heti el, ha erre őt a szemezetknüködés szabályzat
feltT-qrcmpzza
A jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséi szőlő közgyű és határoza'ot. illető eg a
közás képviselő vagy az Insfézőblzo’tság elnök© ror-de kezösét közokiratba vagy
ügyvéd * Jogkörén bélül jogtonácsos - ő'rc ellenjegyzett magánokiratba ke íog'shl
A jelző pg'og
bejegyzésének
elrendelése
hárorti
hónapnak
meg-eieiő
hátralékonként meg srrételhető..
Ha a bojegyzés alapjájl szolgáló hátralékod kiegyonttehék a közös képviselő vagy
az intöző&':zo1fság ©lrö!ke a klegyeni'-ést követő nyolc napon cetül köteles c jelzálog
törléséhez szükséges engedélyt tócdnt az engeaélyl közökratba vagy ügyvéd
jogarén balb Jogtanácsos ő ?cl ellehegv'zeft magánokiratba kel feglc’nl.
6.5

A közgyűlést o <özős Képviselő hVhcitja össze. A ikőzgyűlöí'e valamennyi
íui^doraráreat frásbon ke: megnívn. amellyé" egyidejűleg o m&ghfvc egy
Példányát a *őrsasházban * jő. áthotöho'yen-ki'í© Túggesztere’.,
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Sürgős esster - fgy kű onösen o közös tl ojrioröan ő 6 é;:)Ci‘^részek
épü sífeé'endezé$€tk. vogycníárgya-c öf!ékonp;ír2Jj‘, biztonsagát közyetenD!
veszélyeztető helyzet festejösd? - tevévé ez írásbeli meghívót .legkésőbb a közgyűlés
Icáoontja e ctl nyo c noppo' még kell küldőül.
A íubjebnostárs által írósbon m&ghatc mozöti általános képrv!őéöí o kózgyo ésre
m naen eseíoen meg kei, hívni. Az általános. Illető ég az esett meghatalmazásra
egyebekben a P?k. 222-223. § albán foglaltak oz irányadók,

A meghívönok tartalmaznia ke; o közgyűfésfin elnöklő szemé /, a kőzg/C:é>
Jegyzőkönyv vazerője és a jegyzőkönyvet altéssr'rő két tualdcnorárs
megválasztására valamint a sz-cr/azásrc eŐSe jeszteft inapi'endof, A ♦;éghi‘.,d©reir
napírenaDon nem szereplő ügyben érvényes natörazotof hozr1 nem lehet.
Közg'/Olést szükség szerint, de fögoiőbb évente egyszer kell fartan', Az éves
©tezámoláró- o költségvetés magőltepításördl szőlő közgyűlést éven?© a szervezeti
mű ködési síobölyzatfcxsn meghatározott időpontig, a a legkésőbb május 3 Kg meg
kell tartani,
Kötelező o közgyűlés összehívása, ha azt o tulajdoni hányad T/IO-ével rendelkező
tiilajdanostárstík a napirend, az ok és a közgyűlési határozóira tét? Javastat
megjelölésévé: írásban kérték Ha a közös képviselő vagy .az intézőbizottság elnöke a
kérés kézhezvételétől számított 30 napon be’üll időpontra a közgyűlést nem hívja
össze, azt a hormlocadlk napot kővető 15 napon b©lü Időpontra a számvizsgáló
brzot^ág. önnek elmulasztása ©séfén az összehívást kérő tu ajdanosíársak vagy az
általuk írásbon megbizot? bármely Tulajdonasfá 's jogosult összehv-ni
A Közgyűlés akkor határozafocéges. ha azon oz összös tutajdoni hányadnak több mim
a főévé' renewkezó fulojaonostársak jelen vonnak,
A hatőrozatkéaességet a közgyű’és megnyitását kővetően, továbbá az egyes
ncDirenaekröl történő sjavasás? megelőzően a közgyűlés áfa megválasztott énöklő
személy és a közgyüéé jegyzőkönyv v&ze’ője alapítja meg
Ha a közgyűlés nem harötazarkéces, vagy az elnő'kő személy a küzgyulés? a
hatö'osfö’képte'énné válása m ntr besekesztatta megísrrőteti közgyűlés? ke? tartani
A meglsmérclt kazgyülési a hotótazar/érrte en köigyű ösí kővető 15 ncson belüli
Időpontban az eredetivé' azonos • o határoczcrfKépTelenné vált közgyűlés ©safer a
közgyűlés berekesztését kővetően fennmaradó - napirenddel kell összehívn. A
megismételi közgyűlés az eredeti közgyűlés meghVőjíiban cy ased©ti kózgyű és
ha^ározatképességétő függő felfétellei is kitűzhető.
Á meglmétsh közgyűlés a jetanlDvök •iulaiJonl hányadcra tekintet nékül
határozatképes: ezt a körülményt a megismételi közgyűlés rreghivejáhen fel ké!
fűntstn. azze" hogy ahol o í'vt o Wajdanostönok tulajdoni hányűea o apján
szörfrótt meghatározott arányát követeli meg o hotarozaf elfogadásához ennek
hiányában a kérdésben harörozo? nem hozható,
A közgyűlésen a tulajdonostörsakpf -uta.dor' hpryaduk arányában Heti mog c
szavazót! jog. Ha a törvény másképpen nsm rendc keziK- a közgyűlés, illetőleg a
ínegisméteí? közgyűlés a határozató4' o jelen levő t jlnjetanostársak tblojdoni hányada
alapján számítón egyszerű szervazattöbbséggel hnzza mag
A közgyűlésen - o rtorő-ozatOJ is torta mázó. - jegyzőkönyvet kell vezetni omclyeí a
közgyűlésen elnöklő személy és két t jla.dánostár.Cuz aláírásával h ?eies\
C5f-
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A jegyzőkönyvbe bórmely tuiajdonostíifs bstetarmer, ©s orról - o másolási költség
megicétésévQ' - mósolotof kérhet.
A

közgyűlésen-

meghozod notarozaiokrol a közös képviselőnek vagy ez
elnökének veamen-y tglajcs'iöstársat írásban, a közgyűlés
megtortásáíö számított & napon, belül ö^eslen-e Hex

IntézőoizGtfsőjg

A Tkr-bűn megbo^órozot? eseteken kívül más kezgyű éi' boré-ozat Is meghozható
írásbC'-i Ebben az esetben o közgyűlési napirend"© vonatkozzon a közös képviselő
vagy az Intézőb-zottsög e nőke fenfváscno? mai; ékelt írásbeli horá-özatl JwoslcftrŐI ha szárivizsgáló bizottság működik, írásbeli véleményének ismeretében - o
tuajdenostársak rásben szavaznak.
Az írásbeli szavazásnak és oz ereűmény megálloplt&ának részletes szabályai a
szen/ezet-mCködési szabőiyzotban kell meghafő'ozn'. Az frősbs
savazás
eredményéről a közős képvbe:§ vagy az intézőbizottság elnök© - a Tbt 19, § (3>
bekezdésében regaltoknak megfelelőén ■* }q|ékoztafjü a tuíajdonastársokat
Ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy oz alapító oW'ű”, Illetőleg a szervezeti
működési szabásai rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekének
lényeges sérelmévé? jár, bármely tulajdonssfárs keresettel kérheti c bvóságtó; c
határozat érvénytel elégének rregállcptásá' a határozat rr-eghozat cilától számít oh
Naivan napon belől, A határidő elmulaszt ösa jogvesztésé, jár
A keleset a haíarazo' végrehajtősö'- nem gór a: a, c bíróság azonban c végrehajtást
ndokolt esetben fetuggeszthe4,

5,ó

A közgyűlés egyhangú ható-ozata szükséges

g)

rendes gazdálkodás kárét moahalcdö kiaöásoknoz
b) az egész do‘og folehl tutajdonjag átruházásához, az egész doog haszoné vezetb-z
vagy használctba adásához blztesftékwl lekötéséhez, vagy .más módon valő
megterhelés- ez
6

közős képvseő

5 1

A közös képviselő jogkörében e árva köteles
q.)

fc.)
c.j
d)
e.)

a közgyűlés határoztfe^ előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva a-‘-óL hogy
azok megfejjenek c jagszabóVők, az alapító okl-ot rendelkezésének,
minden szükséges Intézkedést megtenni az éöú.'er fenntartásának blztoslösa
ördekéboh,
közölni és beszecnl □ tJajcc.nosiőrsa^at terhe'5 közös kátséghez való hozzájön, tss
összegé’ és érvényesíteni a közösség ezzel kaocso'atos Igényelt
közgyűlés hxc-ozata a apján főrsasháj kezelői tevékenységei is ©lőtrl.
köteles megőrizni a foldh vadaihoz tonyűjtett alapkő okirat és szervezeti és
működési szabóVrat oay példányát

2, 5. 5, 7, t 1D. ti
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A közős líépv.áe'ő (az htézób íotrság ylnokö) ö külór- tu-ajdor* énnrö
rjtajtínnosvároz^s esőiéi - a szerződő felek kőrésére, részükre - köteles az
eíidegenftéssel érintett Ingafanra vora^koző harc'02GTokcrr bemutafrl
A kőzós kép^selő fez Irwé'/őblzortsőg elnöke) a külön idő; dönt é;;nt6
tu'ajdönosváltoíó.j esetén - a tuicjdonagtórs kérésére - kőteles írásba! nyilatkozó tor
adni o közőskó’fsóg-tO'tozásrÖ', Ha tallózás a fenn, a nyilatkozatban a hátrc ék
összegét Is stég kell Jelőín, Ai ínősbel nyilatkozó'' tana rráéó fennáiiö felelősségre a
Pír, szabályai az irányadóak,
A iuloidonasfársnak az Ingatlan per*, feheT’, és Igénymenressigéről ted szavatossági
nyilatkozata c közösköltség-'artozás aló! tö^énc mentesség szavatolására kiterjed
akkor is, he c szerződés megkötése sorön Q tartozás fennáiiásönok kérűésében nem
kért a közös képviselő (az Intézőbizottság elnöke) Tht-bcn megnptárazott
nyátkozatőnok megodásőrr

5,2

A közös képviselő évenként költségvetés ídvaslatot készt, amely rartalmazza

a.) o közös tulajdonná!
kapcsolatos várható bevét© eket és kiaaásokat
köt rsőgnemönkénf,
b.) ö tervezett űiemeJfetésí ka'bantQdásL és tennrc.'fás! murtcákal,
c.) c közős költséghez valő hozzája-ulős fezegét - a tulajdonostársak nevére.:
eftúntetésévei *, a külön tyla.donban lévő lakások és nem lakás cédára szolgáló
helyiségek szerinti bontásban
6,3

A közös kéoviss; 6 rój Részíteír éves olszámo'ás tartalmazza

a.) ű tervezed és tényleges kiadásokat kőitségnemenkénr és o közös fectség
megc-srtásáncik a szervezen-működősi szabc'yzatbon megállapított szabálya szerint
bontásban, ezen belül ai üzemeltötéi' kiadásokat vo'amlru a korba ntortcsokat és
c felújításokét az elvégzett munkák részletezésében,
b.) a torvezeft és tényleges bevételeket források szerint, ideérve a közösség Javő c
még nem reljf^rett - lejvárt - köéenelésak részletezését és a behajtás éhekében
megteh intézkodésekel is,
c.) az a)-b) pont különbségének zárőegyenlegét a pénzkészletek kozs és n-e ye szemt
rész erezve
d.) a közösség tuíajaonát képező vagyontárgyak tárgyl-ost-cöz leltörár,
e.) a tárgyévhez fovozó, a Közönség egészét terhelő kőteézehségake*. továbbá
f.) a közös költséaekhs? való hozzájámlci e'őhását és lejlesítésé' - a tuícjdor.dstá'sak
nevének fe^üntefésével - o külön tu'ajdonbon lévő *akóso|< és nem lakás céljára
sza gö'5 helyiségek sze^ntl bontásban
óA

2,

.Az éves elszámolás elfogadáséi esetén a közgyűlés o közös képvisel tárgyévi
ügykezelő tevékenységét jóváhagyja {fe mentvény). A felmentvény nem .e&nti az
esetleges kártérítési igényről történő lemondást A közős képviselő (az imézőbizottság
eínöfce} - ho a közgyűlés «• megbízatása alól fe'mentí - köte es az Cj közös KÖpvse’ő
(az látézőbzollsög új c'nökD) részére* a rrtegvűlasztásátöl ikőm^ati harminc napon
bélü! f*á5bé"i jegyzáxényv oicpjőn, a táraasházra vonatkozó összes nartat. az erről szóló
teljesség' fiyllatkozQT+al együt?, öradr'.
S. 6, 7, 2, 55.11,11,14,15. IS. 17 16
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Nem leh$t közös képv;:-e‘a

stóleg nem lóthc,* el tőrsasház-kezelési tevékenysége#

a.) akit bűncselekmény elkövetése mnatt jcgexösen szobodságvesztés büntetésre
ítéltek, arrsg o büntetett előélethez fűződő hötrónyos jogtoóvetkeznoények alól nem
mentesült
b) okit ilyen tevékervségtői icnc-rős bírói tté ette ettlltottak, az eltiltó tétet t-n'ö'ya
alatt.
■
c} az a természeíes személy, vagy gazdőkocö szervezet, oki, tlletö eg amely Ilyen
tevékenységévé’ összefüggően keletkezett, jég erősen megái apííott i tetési
köm'ezettségének n§rn tett eleget
d.) oi ckl a gazdűf.ögl tórsosógokfö szóló <Gf.,) óla,óján vezető hsztségvlselő nem
i-ehet
e ) akivel
kapcsolatban a Tnt-bar
meghatárczott egyéb ok áll fent,

A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja. Illetőleg ®z egyéni vállalkozó
- ha a közgyűlés rgy hotározoft - köteles a részére kiállított hatósági erkölcsi
btzonyitvőnyt, illetőleg e közös képviselet ellátásával c társemáz-kezelői
tevékenység végzésével kapcsolatos nemleges köztcrrozásről, valamint a székhelye
vagy lakóhelye szerint illetékes első fokú bíróságtól a végrehajtásra átadott tarozás
alóli mentességről szó’ó tgazoásaka! c közgyűlés hafórozatábon megjelólt
batáribő; beszerezni, és azt a közgyűlés ha^a-ozata alapján ezzel megbízón személy
részőre bemutatni,
A gazdasági tó'sasóg vezetője a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt
illetőleg o gazdaság: társaság képvlse'ö.e a gazdasógl társaság részé"© Itiá’-'ítoh
nsm.ages köztartozásról szóló Igazolásokat - a közgyűlés fenti bekezdésben enr i*eb
hc^ő'OZCtár ak megfelelően - köteles beszerező és bemutatni
A közös képviselő jcgosu** c közösség «épvseletének e átösára a bíróság és más
harősóg eőhís. £ jogkörének koríátotósa hcnrádlk szer é ye| szar' n hotölytc an

6.0

Számvtzsgö'ő Bizottság

7,

7,i

.

A számvizsgáló bizottság jogosu'?:
a.) a közős képviselő ügyintézéséi bármikor, c közösség pénzfo-öOlfTiór havonta
ellenőrizni
b.) a közgyűlés eé te'iesrien ncrörozof javaslatot, így különösén a költségvetést és
oz elszámoás. valamint az alapító pklrcr. fe'óieg a szervezoti és műkcdéí'
szcDályzat ő'ta‘ meghatározott érékhotár fele*t a bemutafet I rzámlöka*
véleményezni.
c.) c közös képviselő dijqzáső'O jov'Osicrto" ten^i
d)c közgyűlést őssi&nívn'
ha a közös képviselő nz erre Vönotkozá
kötelezettségének nem tesz elegei

7.2

Az éves beszar elő kizárólag a számvlzsg ó ó blzortság HÓvőhagyósa u^cn terjesTtnető
a közgyűlés síé.
2. y í

z,
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7,3

A számvizsgólő böoífsögnak hőrom rog-a von, fcglai közül elnököt választ. A
szööTMiZsgálő bizottság testületként jár el. A számvizsgáló bizottság határozatképes,
ha a tagjának kétharmada de legalább két fog jelen van; határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
■

Iá

A számvizsgáló bizottság tegofább kéthavonta, illet&sg szükség szerint ülésezik, A

számvizsgáló bizottság Diósét az elnöke, g napirend közlésével Nyfa össze,
A számvtzsgőfó bizottság déséri az elnök köteles ósszehVnl, ho oszt bármely
tulaJdooDstörs kéri, Itefőleg okkor, ha megftélése szerint a közös képviselő
tevékenysége Jogszabályba, az a.dplö okiratba, o szervezeti és működési
szabályzóiba ifiéivé a közgyűlés határozatalbo ütközik, vagy egyébként sérti o
közösség vagy a tulcjdonostörsak érdekelt,

8.

Tórsashá?kezelfe ingatlankezelés

A tcrsasház-keze'öi tevékenység otyan ónálló feladatkör, omei'/rvek ellátásához szükséges a
tórsasház fenntartásával, működésével összetuggő gazdasági műszak,' és Jogi
következmények Ismerete.
A társasházkezeló a tevékenységi" körén bőiül'
a.) a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot
készít az épület fenntartására vonatkozóan
b) a fulcfdonostársokkal körött megbízási szerződésben fogíatfak szerint szervezi oz
üzemeltetési és karbantartási feladatokat. írány/rja és ellenőrzi a tegezett
felüfltásokaf.
c) a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a
közös tulajdonú épületrészek hasznosftösa kérdéseiben.
Az ingatlankezelői tevékenység olyan önó 'ó telaödikör, amelynek ellátásához szükséges az
Ingatlangazdálkodó* valamint az ebben kiatokuü piaci viszonyok gazdasági, műszaki és jogi
kövefkezményöínek Ismerete,
Az Ingatlankezelő a tevékenységi kőén belül
a.) az Ingaftan jellemzőinek Ismeretében - gazdasági elemzés alapján - terve] ániarot
készít az ingatlan fenntartására vonatkozóan,
b.) □ megfefeőva* kötött szerződésben foglaltak szerint e: átja az üzemehetésl és o
karbantartási feladatokat, rányítje és e^enőnJ a tervezett félűjítdsokat.
c.) a megbízási szerződés oiapján javaslatokat dolgoz ki az ingdítannai veié
gazdálkodás és az ingatlanhasznosítás, a befektetés kérdéseiben
A hatlakásosnál nagyobb törsasház közgyűlés© o természores személy közös képviselő vogy az
intézőbizottság elnöke részére előírhatja a társasház-kezelö sakképesífés megszerzését,
amennyibén a közös képviselő vagy oz Intézőbizottság elnöke a íjlajdonostársak megbízása
□lapján, a társasház kezelésével Összefüggő feladótokat Is ellátja Az ilyen közgyűlési
határozatban rendelkező kell ártól Is. bogy a szakképesítés megszerzéséve" járó költség
megfizetése - ha azt a közös képviselő nem vöíioíja a tu ajoonostársakc? terheli.

2. 5. 6.

7,

0, 10; 11, 13,14, 15, 16, 57,18, 23,2*. 2Ü, 27/21 ííbstéí !üla|díinMa

PIT PROFESTíES'KFT (k^pvtieü: f-riigi friUní togyvrMti)
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A mt 54, f (1K2) bekezdéseiben rraghofározotr Síófeíezettsög ü nem Cstelszetf
“á-sashöíkezelést végző természetes szeméiy közös képv,i$s!5',e, etőleg az htézoblzoftsőg
elnöké'© nem vonatozik
9.

Vegyes rendelkezések

9.1

A íánsashóz működésével üzemelésével kapcsolatos, vagy bármilyen egyéb
Jegeimen keletkező társasházi közös költség
Ilyen jellegű deákot, üíolteéaeke* és
kiadásokat a tádjtíonosfá'sak a tulcjdor.’ .hónyadú’-íkoi atányban kötalesek viselni

9.2

Az alapiő okftá írődosüósóhoz * na törvény másként nem rendelkezik - valamennyi
tutájdcnostá 's bozzőjő’,ulcsa szú-kségesr a változást: be kell lelenterJ a fóldNvatalnak.

9.3

A közösség gg&szög tertv&ő kötetezebség teljesítésiem a tuladonostársak tulajdoni
hányaduk szerint felelnek oz egyszerű (sortartáscs) kezesség szabálya! sze^nt,

9.4

A nem lakös célé helyiségekre a tákásokta vonatkozó renctekezéseker megfeji5en
akcmaznl kell.

9.5

Ho űz o apftő okirat rendelkezése nyllvönvalá elírás folytán tévedés? tortalmaz.
bárm.e yk tulq'donqstörs keresette; kérheti a tartásáétól annak ídíavítősát

9.6

A közös tu ajdonra vonatkció, esz egyes tulajdonostársakaí megkötő tulajdoni
hányad és a fokosra (helyiségre) vonatkozó fylajdc.njoQ egymástól függettsnu' riem
ruhőzhotö öt, és nem terhelhető mog.

9.1

A2 Alapító Okiratot mádoiító tufaídonosián jelen okirat aláírósóval megbízza étm*ahato(mazza__ őr Muszka Sándor ügyvéde/ (dr. Musika Sándor Ügyvéd
([Pdo*.U&1 Sydopg^ Anő&ssy jjj 17. J&)

_ mődoMi^oJ ggy^iK?

f&fkezeibe rpqtoff Afvptló okirat elkészítésével ügyvédi eíten/eqvzéséve/, vatamint
QUaL hoav a társoshea módosított Alapító okiratának Inootlan-nyUvántarldsi
bgfeovzéje iránti eliófásdon. az /noof/on-ny/fvónfarfávó/ uótó 1997. évi CXU.
törvény 32. § (2) bekezdés d) pontja olaplán és az űgyvéctekrof szóló 2017, évi

POCVltl. törvényben meghatározottak szerint képws#Iete elfátásóvol
9,8

A társasház-tálajdsnnqk jelen cklrctbcn szerződésben nem s^aos yozott ké'déselr© a
‘•crsaflhiázról szőlő 2003. évi CXXXlil. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről
renae-kezéseH xe" aütámszr.

9.9

Jntert Alapitő okMot a futo/donostára, mint akaratávai mindenben m
jőváhagyőtag aláírta.

yező/.

Budapest, 2019 június i;
SnerkBStietfom és eMníagyzem Budapesten, 2019 június ifipápjáp;
Dr. Miíízkd Sándor.

udyvétí /
kcmc-c: űJcndsltósEÍm; 36065769

■
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1. A faanyagvédelmi vizsgálat menete és módszere
1.1 A vizsgálat előzménye:

2021.

márciusában

keresett

meg

a

City

Properties

Kft.

megrendelő

képviseletében Somfalvi Nóra építész a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Neuschloss-palota fedélszéken vizsgálatával. A megbízó az épület tetőterének
beépítését tervezi, így szükségessé vált a szerkezet faanyagvédelmi vizsgálata.
Az épület műemlék (azonosító: 11738; törzsszám: 16180), ezért „A régészeti
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló 68/2018. (III.
11.) Kormányrendelet 12. mellékletének II. A. 4.1. pontja szerint, az örökségvédelmi

engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a „faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti
munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményt”.

1.2 A vizsgálat módszere:

A vizsgálat során a vonatkozó MSz 6771 sz. sorozatot, a hatályukat vesztett
9001/1982 MÉM közlemény és 27/1981 MÉM rendelet Faanyagvédelmi Szabályzatá
nak előírásait, mint műszaki irányelvet követtem.
A jelen szakvélemény a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. Neuschloss-palota
tetőszerkezet látható elemeinek vizsgálatát jelenti. A megbízótól az épület felső szint
jéről, a kémények elhelyezkedéséről készült alaprajzot kaptam, amit a vizsgálatom
során felhasználtam. A helyszínen az összes hozzáférhető fa elemet érzékszervi
vizsgálattal, szemrevételezéssel, kopogtatással megvizsgáltam a hozzáférhetőség
határain belül (makroszkopikus vizsgálat). A fertőzött területekből mintát vettem, me
lyeket elemeztem (mikroszkopikus vizsgálatok: Lumagny 30X, No.:7513). A helyszíni
vizsgálat és a mintavételek alapján azonosítottam a károsítót és a károsodás mérté
két. A károsító és a károsodás mértékének ismeretében tettem javaslatot a károsodás
megszüntetésére, a további fertőzések megelőzésére. Roncsolásos mintavételre a
vizsgálat során nem került sor.

A helyszíni vizsgálatot 2021. április 7- 8-án végeztem el.
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1.3 A károsítok azonosítása:

Rovarkárosítók esetén:
A lárvajáratok alakja, iránya; a kirepülési nyílások mérete és alakja; az álcajáratok
ban, azok környezetében található furatliszt formája, színe, tömöttsége, a faanyag
nedvességtartalma, korhadtságának mértéke alapján azonosítottam.

Gombakárosítók esetén:
A termőtest, gombafonalak szövedéke, a fertőzött faanyag elszíneződése és nedves
ség tartalma, a bontáskép és egyéb bélyegek alapján azonosítottam.

1.4 Értékelés:

A vizsgálati eredményeket szövegesen értékelem. A vizsgálat során a tapasztalt ká
rosodások megszüntetésére javaslatot adok, melyek nem kötelező érvényűek, más
azonos hatékonyságú módszerekkel kiválthatók, magasabb rendű előírásokkal felül
bírálhatok. Eltérés esetén azonban a faanyagvédelmi szakértővel egyeztetni kell.

2. Azonosított károsítok ismertetése, rövidítésük

2.1 Azonosított rovarkárosítók:

•

Közönséges kopogóbogár (Anobium punctatum)

Sötétbarna, 3-4, ritkán 5 mm nagyságú bogár. A nyakpajzsa a tövén elkeske
nyedik. Fenyőt és lombos anyagot egyaránt károsít. Generációs idő egy év. A
gombásodott faanyagban kifejlődése rövidebb ideig tart. A bogarak rágása je
lentős szilárdságcsökkenést okoz. Szárazságtűrése nagy. Jelölése: Ap

•

Házicincér (Hylotrupes bajulus)

Színe barnás fekete, két fényes dudorral a nyakpajzson. Nagyság 7-12 mm
között változik. Generációs idő 3-5 év. Az épület faanyagának legnagyobb kár
tevője. A faanyag felszínét épen hagyja, a teljes szijácsot károsítja, járatai a
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tavaszi pásztában haladnak bizonyos ideig. Kifejlődési ideje, meneteinek hoszszúsága fehérjetartalommal függ össze.
Rajzás: június-július.
Jelölése: Hb

2.2. Gombakárosítók ismertetése

•

Reves (vörös vagy barna) korhadás

Vörös, reves, vagy destrukciós korhadásnak is nevezik, és elsősorban a fa
anyag holocellulóz (cellulóz, poliózok) összetevőit bontja le. A visszamaradó
lignin a lejátszódó reakciók hatására sötétbarna, vöröses színt vesz fel. A ká
rosodott faanyagban hosszanti és harántrepedések keletkeznek. A folyamat
végén a faanyag teljesen apró, porszerű anyaggá esik szét. Színe sötétedik,
rozsdabarna, majd feketésbarna lesz. A károsítást így jellemezzük minden
olyan esetben, amikor gombafonalat, vagy termőtestet nem találunk. Jelölése:
rk

•

Fenyő lemezestapló (Gloeophyllum abietinum)

A termőtest félkör alakú, konzolos, szalagszerűen összenőtt vagy az aljzaton
szétterülő, felülete nemezes, húsa barna, lemezei egymástól távol állnak. Fe
nyőfélék gyakori és jelentős károsítója. Repedéseken keresztül fertőz, a fa
anyag belülről korhad, csak vékony, kéregszerű réteg marad épen. Szárazság
tűrése nagy, évekig életben marad, majd nedvesség hatására tovább bont. A
faanyagot barnán korhasztja, amely azután lemezesen, majd kockásán szét
esik. A gombafonalak a lemezek mentén jól láthatók.
Jelölése: Lenz v. Ga

•

Házi kéreggomba Antrodia sp. (Poria csoport)

Egyes gerendákon kiterjedt szürkés-fehér színű, csöves termőteste figyelhető
meg. Ez a gomba barna korhadást okoz. veszélyes cellulózbontó. Kártétele
emlékeztet a könnyező házigomba kártételére, de nedvesség igénye sokkal
nagyobb. Kiszáradás során ugyan inaktívvá válik, de életképességét több
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évig képes megtartani, és ha nedvességhez jut, ott folytatja a károsítást, ahol
abbahagyta.

Jelölése: Pv

3. Vizsgálat folyamata, eredmények

3.1 A vizsgált épület és a szerkezet leírása:

„A lakóház ötszintes, háromemeletes saroképület. A terület alaprajza szabálytalan
téglalap, melyen a hosszan elnyúló épülettömeg két belső udvart fog közre. A központi
mag a lépcsőháznak ad helyet, ettől jobbra és balra indul a folyosó a különböző szin
teken, mely az alaprajzot követve a sarkokban megtörik, majd folytatódik. Erről nyílnak
a lakások. A folyosó végén mindkét oldalon lépcsőtornyok találhatók. Az oldalhomlok
zatok hattengelyesek, a Szilágyi Dezső tér felé tizenkilenc tengelyes az épület. Sarka
in egy - egy tengely, a középrészen öt tengely rizalitszerűen kiugrik. A homlokzatok
négy szintre osztottak, a pince szint feletti kettő sávozott falfelületű, melyet hangsúlyos
osztópárkány zár le körbefutva az épületen. Az ablakok a legalsó szinten körívesek,
míg felettük egyenes záródásúak. A felső két szint gazdagabb díszítést kapott. A fal
mező osztatlan, ám az ablakok keretezése dominál. A harmadik szint aedikulás - kör
íves keretezést, míg a felső szint füles, záróköves keretezésű ablakokkal megnyitott. A
konzolokra támaszkodó koronázópárkány felett baluszteres attikafal emelkedik.
A templom felé néző homlokzat középtengelyében található a kapuzat, melyet pá
ros falpillérek, és az azokra támaszkodó balusztrádos erkély fog közre. A falpillérek
közeit alul koszorúval díszített releif, és felette aedikulát mintázó vakfalmező díszít. A
kiugró öt tengely felső két szintjét pillérek fogják át. Egy pillér hosszhoz egymás alatt
elhelyezett két ablak tartozik. Az alsók balusztrádos mellvéddel, félkörívvel, maszkos
zárókővel, és e felett timpanonnal hansúlyozottak, míg a felső szinten egyszerűbb fü
les - téglány alakú falmezővel díszített szemöldökpárkánnyal jelennek meg. Ezen a
szakaszon a balusztrád helyén római számmal ellátott attikafal látható. Felirata: A:D:
MDCCCXCIX. A szélső rizalitok egy - egy tengelye megismétli ezt a díszesebb építé
szeti megformálást. A középtengelytől balra található hat tengelyben a homlokzatsík
jából vissza ugratott falmezőkben portálok lettek kialakítva, melyeket dór oszlopfejes
pillérek tagolnak.
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Az oldalhomlokzatok hataxisosak. Kialakításuk hasonló: a főhomlokzat felé eső el
ső tengely rizalitként kiugrik, az ablaknyílások követik a főhomlokzat ablakainak ritmu
sát, az alsó és felső két szint különválasztása itt is tetten érhető. Az eltérés abban mu
tatkozik, hogy az alsó szinten a kapu helyett nagy bélletes ablak kapott helyet. A Fő
utca és a Duna felé egykor portál nyílt, ma már ablaknyílás látható. Különbség jelent
kezik a Fő utca felé néző homlokzat alsó szintjén, ahol a középmező visszaugratott, öt
falpillérrel kialakított nagy portáljai találhatók.”1
A vizsgált fedélszék a födémtől független, két oldalán térdfalas, három állószékes,
függesztőműves tetőszerkezet. Az utcai homlokzat felől attika fal fut, a vízelvezetést itt
attika csatornában oldották meg. A tetőszerkezet manzardt szerű, a derék szelemenig
hódfarkú cseréppel fedett, a lécosztás 16 cm, felette a szaruzat teli deszkázatán bá
dogfedés van.

1 https://www.muemlekem.hu/muemlek/show/11738 - 2021. 04. 13.
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Elem keresztmetszetek (cm):

kötőgerenda:

18x24

székoszlop:

16x16

feszítőgerenda:

18x20

fogópár:

10x16

térdfaloszlop:

16x16

talpszelemen:

15x18

szarufa:

10x16

ferdetám:

15x21

könyök:

10x16

3.2 Vizsgálat menete

A helyszíni vizsgálatot a tetőszerkezet elemek számozásával kezdtem. A számozást a
Bem-rakpart felőli szárny irányából indultam, a majd a főállások bal és jobb oldalát kü
lönböztettem meg. A tetőszerkezetben 24 főállást számoztam A károsodást, a károso
dás okozójának elnevezését az elemen feltüntettem. A vizsgálat az összes károsítási
helyet magába foglaló fénykép dokumentáció készül, melynek csak jellegzetes darab
jai képezik a fényképmelléklet részét. Jelen vizsgálat, a szerkezetek feltárt, és vizsgál
ható elemekre terjed ki.

3.3 Megállapítások intézkedések, javaslatok:

A táblázatban használt elnevezések:
O
^

„

Z
q

Felületi, 1-2 cm mély károsodás, bárdolás, vegykezelés szükséges
Mélyebb, 3-5 cm mély károsodás, bárdolás, vegykezelés és mélyvédelem is
szükséges
Mély, teljes, vagy közel teljes keresztmetszetű károsodás, csonkolás, NI.
csere szükséges, szükség esetén megerősítés is esetenként az eltávolítást
fizikailag nehéz megoldani, ilyenkor lehetséges megoldás a rossz részek
eltávolítása utáni nagyon alapos védőkezelés és megerősítés
Mechanikai sérülés
Csavarodott elem
Kicsúszott elem

STAT Statikai vizsgálat szükséges
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3.4 A fedélszerkezet fa elemeinek tételes vizsgálata:

elem

„Bal" oldal

„Jobb" oldal

jegyzet

R G

jegyzet

R G

1. FŐÁLLÁS ELEMEI

feszítőgerenda

Ázott, tisztítás, vegykeze
lés, az ázás környezetében
mélyvédelem 1-2 között
ellenőrzés

tisztítás, vegykezelés

2. FŐÁLLÁS ELEMEI

kémény váltó

mechanikai sérülés, törött,
kérem cseréjét, környeze
tében a deszkázat ázott

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

3. FŐÁLLÁS ELEMEI

székoszlop

középszelemen

fogópár

kötőgerenda

Ázott, aktív kéreggomba
fertőzés tisztítás, vegyke
zelés, az ázás környezeté
ben mély védelem
Ázott, aktív kéreggomba
fertőzés tisztítás, vegyke
zelés, az ázás környezeté
ben mélyvédelem
Ázott, aktív kéreggomba
fertőzés tisztítás, vegyke
zelés, az ázás környezeté
ben mélyvédelem
R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés.

tisztítás, vegykezelés

tisztítás, vegykezelés
®
tisztítás, vegykezelés
®
R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

4. FŐÁLLÁS ELEMEI

attika szelemen

Ázott, reves korhadás
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem

tisztítás, vegykezelés
®

5. FŐÁLLÁS ELEMEI
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elem

„Bal" oldal

„Jobb" oldal

jegyzet

R G

jegyzet

Attika szelemen

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

tisztítás, vegykezelés

talpszelemen

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

tisztítás, vegykezelés

térdfaloszlop kö
nyök

mechanikai sérülés, csere

tisztítás, vegykezelés

R G

6. FŐÁLLÁS ELEMEI
fogópár

csavarodott, elem stabili
0
zálása

tisztítás, vegykezelés

3. szarufa

mechanikai sérülés, csere

tisztítás, vegykezelés

ferdetám

tisztítás, vegykezelés

csere

7. FŐÁLLÁS ELEMEI
székoszlop kö
nyök

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

tisztítás, vegykezelés

attika szelemen

Ázott, reves korhadás
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem

tisztítás, vegykezelés

8. FŐÁLLÁS ELEMEI
ferdetám

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

kötőgerenda

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés.

3. szarufa

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés.

tisztítás, vegykezelés

9. FŐÁLLÁS ELEMEI
kötőgerenda
székoszlop

deszkázat

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés.
Ázott, aktív kéreggomba
fertőzés tisztítás, vegyke
zelés, az ázás környezeté
ben mélyvédelem
kémény környezetében
reves korhadt, csere

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés.
tisztítás, vegykezelés
®
X

tisztítás, vegykezelés
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elem

„Bal" oldal

„Jobb" oldal

jegyzet

R G

jegyzet

R G

Talpgerenda

tisztítás, vegykezelés

rk bárdolás, tisztítás, vegykezelés,

0

2. szarufa

tisztítás, vegykezelés

rk bárdolás, tisztítás, vegykezelés,

0

10. FŐÁLLÁS ELEMEI
székoszlop

fogópár

mechanikai sérülés, re
pedt, tisztítás, vegykeze
lés
mechanikai sérülés, re
pedt, tisztítás, vegykeze
lés

tisztítás, vegykezelés

tisztítás, vegykezelés

11. FŐÁLLÁS ELEMEI
sárgerenda

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés.

kötőgerenda

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

1. szarufa

R(Hb) bárdolás. Ázott,
®
tisztítás, vegykezelés,
mélyvédelem
R(Hb) rk bárdolás, Ázott,
0
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem
R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,
Ázott, aktív PV fertőzés
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem 1-2 között ellen
őrzés

térdfaloszlop

3. szarufa
5. szarufa

Ázott, tisztítás, vegykezelés, az ázás
környezetében mélyvédelem 1-2
®
között ellenőrzés
R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
O
lés,
tisztítás, vegykezelés

tisztítás, vegykezelés

tisztítás, vegykezelés
tisztítás, vegykezelés
®

12. FŐÁLLÁS ELEMEI
vápaszaru
székoszlop

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

-

tisztítás, vegykezelés

mechanikai sérülés, repedt, tisztítás,
vegykezelés

13. FŐÁLLÁS ELEMEI
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elem

„Bal" oldal

„Jobb" oldal
R G

jegyzet
térdfaloszlop

fogópár
talpszelemen

Ázott, aktív PV fertőzés
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem 1-2 között ellen
őrzés
R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

jegyzet

R G

tisztítás, vegykezelés
®

tisztítás, vegykezelés

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés.

tisztítás, vegykezelés

15. FŐÁLLÁS ELEMEI
attika szelemen

Ázott, reves korhadás
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem

tisztítás, vegykezelés
®

16. FŐÁLLÁS ELEMEI
ferdetám

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

feszítőgerenda

R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,
Ázott, reves korhadás
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem
R(Hb) bárdolás, tisztítás,
0
vegykezelés,

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

attika szelemen

3. szarufa

tisztítás, vegykezelés

mechanikai sérülés, repedt, tisztítás,
vegykezelés

17. FŐÁLLÁS ELEMEI
attika szelemen

sárszelemen

ferdetám

Ázott, házi kéreggomba
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem
Ázott, reves korhadás
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem
mechanikai sérülés, re
pedt, tisztítás, vegykeze
lés

tisztítás, vegykezelés
X

tisztítás, vegykezelés
®

20. FŐÁLLÁS ELEMEI
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elem

„Bal" oldal

„Jobb" oldal

jegyzet
attika szelemen

R G

Ázott, reves korhadás
tisztítás, vegykezelés, az
ázás környezetében mély
védelem

jegyzet

R G

tisztítás, vegykezelés
®

21. FŐÁLLÁS ELEMEI

attika szelemen

tisztítás, vegykezelés

mechanikai sérülés, csavarodott,
repedt, tisztítás, vegykezelés

22. FŐÁLLÁS ELEMEI

ferdetám

tisztítás, vegykezelés

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

székoszlop

tisztítás, vegykezelés

R(Hb) bárdolás, tisztítás, vegykeze
0
lés,

23. FŐÁLLÁS ELEMEI

térdfaloszlop kö
nyök

mechanikai sérülés, csa
varodott, repedt, tisztítás,
vegykezelés

tisztítás, vegykezelés

24. FŐÁLLÁS ELEMEI

székoszlop kö
nyök

tisztítás, vegykezelés

mechanikai sérülés, csavarodott,
repedt, tisztítás, vegykezelés

kötőgerenda

tisztítás, vegykezelés

mechanikai sérülés, csavarodott,
repedt, tisztítás, vegykezelés

mechanikai sérülés, csa
varodott, repedt, tisztítás,
vegykezelés

tisztítás, vegykezelés

ferdetám
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Megállapítások, javaslatok:

•

Az tetőszerkezet faanyagvédelmi szempontból általánosan korának meg
felelő, állapotban van. Elsősorban az élek, vápák környékén, a határoló
falak környezetében az attikafalak csatornái mentén volt tapasztalható
házicincér okozta fertőzés, kopogóbogár fertőzését, a táblázatban jelzett
helyeken reves korhadást és házi kéreggomba fertőzést találtam.

•

A födém fóliával takart, a tetővilágító ablakok alatt, az attika csatornával
összefüggésben jellemző a szerkezet és a födém ázása.

•

A héjazat korából adódóan avult, hibás, a héjazat cseréjét javaslom a lé
cezéssel, a deszkázattal együtt.

•

Jellemző a lécezés sós degradációja

•

Az elemeken jellemző a bél irányú repedések megjelenése, a beépítés
után az száradással összefüggésben. A repedések fertőzési kaput jelen
tenek a faanyagban

•

Az elemek szerkezetén a sós kivirágzások, a felületi kristályok alapján
egykori kezelés elvégzésére következtetek, nagy valószínűséggel karbolíneummal

•

Kérem a táblázatban jelölt műveletek elvégzését, javaslom a jelzett mű
veletek mellett a teljes faszerkezet tisztítását, megelőző vegyszeres ke
zelését

•

A szerkezet az értékleltár alapján nem védendő szerkezet, a felújításra
faanyagvédelmi szempontból mindenképpen megérett. A hibás attika
csatornák, a szerkezet ázása a már felújított homlokzatot is veszélyezteti.
A faanyagvédelmi munkák mellett a hódfarkú cserépfedés, a lécezés,
bádogos munkák cseréje is elengedhetetlen. A szükséges beavatkozás a
tönkremenetelek nem lineáris időbeni változása miatt kiemelt figyelmet
igényel, költsége az idő múlásával emelkedik. A szerkezet bontása, új
szerkezet építése a beépítéssel összefüggésben tervezői, koncepcionális
kérdés és döntés.
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3.5 A táblázatban a szakkivitelezés során javasolt műveletek leírása:

•

Bárdolás - vegykezelés
A rovarok által összerágott, gombák által károsított anyagrészek eltávolítása és
e felületek alapos „megszüntető” hatású vegyszeres kezelése értendő. Ezen
károsodott felületeknél nagyobb koncentrációjú vagy hatékonyabb védőszer al
kalmazása is indokolt lehet. A szerkezet minden új és régi eleméről (ha a
szerkezet megbontása után ilyen előkerül) a kérget, háncsot és felületi káro
sodott részt el kell távolítani. Védőszert csak pormentes felületre szabad fel
hordani.

•

Mélyvédelem
Szükséges minden esetben, mikor biológiai kártevő miatt csonkolásra kerül
sor, mikor gombafertőzés kifaragása után a hátramaradt faanyagot kívánjuk
a még esetleg megmaradó csekély gombaképletektől óvni, vagy aktív rovar
fertőzés felszámolása a feladat. Fúrt lyukas feltöltés a faszerkezeti elem ká
rosodásának környezetében kb. 50-60 cm hosszon (aktív, erősen gombarovarkáros elem bárdolás után megmaradó része, csonkolt faszerkezeti ele
mek bennmaradó része) 8 mm-es fúróval fűrészfog alakban eltolva, egymás
tól kb. 6-8 cm-ként az alsó lapot 5-6 cm-re megközelítő mélységű, lefelé lejtő
lyukat kell fúrni. A lyukakat műszaki adatlap szerinti mennyiségű, (a gyakorlat
szerint 7-10 alkalommal) a szakértő által előírt faanyagvédöszerrel fel kell töl
teni. A furatokat az alkalmazott védőszerbe úsztatott faanyagú tiplikkel (köl
dökcsap) célszerű lezárni (szükség esetén szakértői útmutatás szerint).

«

„Csonkolás"
A nyilvánvalóan fertőzött rész (+ legalább 60 cm biztonsági sáv) kivágása,
amit a felület letakarítása után kell elvégezni. A gombafertőzés, vagy aktív
rovarfertőzés esetén a csonkolt vég mélyvédelmét a következő 60 cm
hosszban el kell végezni. Lehetőleg, a pl. a szarufák esetén a szelemen fő-
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lőtt alátámasztottan, lapoltan kell végezni a csonkolást és gyakorlattal ren
delkező szakcég végezze.

•

Javítás
Alatt a szétcsúszott, kifordult csomópontok, elemek eredetinek megfelelő
helyreállítása, a mélyen repedt elemek esetében, fakötéses alátéttel végzett
csavaros megerősítés értendő.

•

Megerősítés
palló, vagy más, megfelelő keresztmetszetű faanyag megtervezett beépíté
se. A repedéseket, M 8-16-os csavarral és fakötéses alátéttel kell összefo
gatni, továbbrepedésük megakadályozására. Ennél jobb megoldás az acél
kengyel, vagy pánt készítése, felhelyezése és feszesre húzása.

Figyelem: Megerősítésnél, vagy egy kivágott elemdarab pótlásánál nagyon
fontos, hogy a csatlakozó felületek (a bennmaradó régi is, és a hozzá csat
lakozó új is) védőkezeltek legyenek. Nagyon fontos, hogy mindig alátámasz
tott legyen a toldás.

•

Betétezés
Egy kis szakaszon más faanyaggal való pótlását jelenti. A betétet máshon
nan bontott, egészséges faanyagból kell készíteni. Ez általában az adott he
lyen legföljebb fél-keresztmetszet csökkenésnél használatos javítási mód. A
hiány geometriailag szabályos volta lehetővé-, a biztonságra való törekvés
pedig szükségessé teszi a hiány illesztett pótlással történő, véglegesen és
megbízhatóan rögzített megszüntetését.

4. Védőszer felhasználás a károsítok és megelőzés módja szerint
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4.1 Rovarkárosítás esetén

A rovarok által összerágott részeket le kell bárdolni, amíg a felületek álcajárattól
mentesek nem lesznek. A bárdolt felületen az álcajárat maradványokból a furat
lisztet drótkefével ki kell tisztítani. Védőszert csak pormentes felületre szabad
felhordani. Ha a vizsgált szerkezetben a rovarkár csekély mértékű, és inaktív, a
rovarok ellen elegendő a felületi védelem. Amennyiben kivitelezéskor a szerke
zet megbontása során erős, aktív rovarfertőzést észlelnek, szakértő útmutatását
kell kérni a fertőzés megszüntetéséhez (mélyvédelem).
Alkalmazható kémiai faanyagvédőszer a vizes bázisú Diffusit® IC-B vagy az ol
dószeres bázisú Anti-lnsekt amelyből a hatásos szermennyiséget a gyakorlat
szerint két rétegben lehet felvinni. A Diffusit® IC-B fában nem fixálódó védő
szer, ha utólagos nedvesedés várható (építkezés közben is) a kezelt felületek
védelméről (csapadék, technológiai víz, stb.) gondoskodni kell. Mindkét szer al
kalmas fúrt lyukas védelemre (mélyvédelemre) is. A faanyagvédő szerek meg
szüntető hatás mellett a megelőző védelmet is biztosítják.
A faanyagvédő szereket műszaki adatlapjukban foglaltak szerint kell felhasznál
ni. A műszaki adatlapok a www.pannon-protect.eu honlapon megtalálhatók.

4.2 Gombakárosítás esetén

A még csekély mértékben gombabontott elemeket a rovar károsításokhoz ha
sonlóan, az egészséges faanyag eléréséig le kell bárdolni. Bárdolás után a felü
letet portalanítani kell. A faanyagok védőkezeléséhez a Diffusit® IC-B só keve
rék vizes oldata használható, vagy oldószeres Anti-Fungi Plus faanyagvédő
szert javaslom a felületkezelő anyag összeférhetőségének figyelembevételével.
Az ázási (színelváltozási) helyeken, leginkább a jelenleg is nedves elemeken elő
kell segíteni gyors kiszáradást, majd a felületet drótkefés megtisztítás után
ugyancsak vagy az Anti-Fungi Plus faanyagvédőszert kell alkalmazni. Mélyvé
delemre (fúrt lyukas telítés) mindkét szer alkalmas. A szer megelőző védelmet is
biztosít. A falazat kezelésére DIFFUSIT „M” védőszert javaslom
A faanyagvédő szereket műszaki adatlapjukban foglaltak szerint kell felhasznál
ni. A műszaki adatlapok a www.pannon-protect.eu honlapon megtalálhatók.
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4.3 Bent maradó egészséges szerkezet estén

Az szerkezetek felújítása során a biológiai károsítóktól mentes faanyagait alapos
tisztítás után ADOLIT BQ 20 faanyagvédőszerrel kell kezelni. A szerkezet korá
ra, állapotára, a későbbi javítás költségeire tekintettel, a legmagasabb ható
anyag-tartalmú változat használatát javasoljuk. A kezelést akkor kell elvégezni,
amikor a takarítást, portalanítást és a megszüntető kezeléseket elvégezték, a
fertőzött részeket eltávolították, cseréket, pótlásokat, javításokat befejezték. A
felhordás a műszaki adatlap szerint történjen.
A faanyagvédő szereket műszaki adatlapjukban foglaltak szerint kell felhasznál
ni. A műszaki adatlapok a www.pannon-protect.eu honlapon megtalálhatók.

4.4 Beépítésre kerülő úi faanyagok

Az új faanyagok védőkezelésére teherviselő szerkezeti elemek és egyéb fűrész
áru esetén, ha a csapadékvíz, vagy egyéb ázás elkerülhető a Diffusit® S, ha
nem kerülhető el, akkor a ADOLIT BQ 20 nevű, megelőző faanyagvédőszerek
valamelyike alkalmas.
A faanyagvédő szereket műszaki adatlapjukban foglaltak szerint kell felhasznál
ni. A műszaki adatlapok a www.pannon-protect.eu honlapon megtalálhatók.

5. Fertőzött anyagok megsemmisítése

Fertőzött hulladéknak tekintendő az épületben található minden faanyag, minden
más cellulóztartalmú hulladék. A gomba- és rovarfertőzött faanyagot (bárdolási- és
más bontási hulladékot) elszállítás előtt Diffusit® S oldatával fertőtleníteni kell, majd
zsákolva, minél előbb le kell szállítani és meg kell semmisíteni. A fertőzött faanya
got, másutt, más célra felhasználni nem szabad.

6. Egyéb javaslatok
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Tekintettel a tervezett beépítésre a szakértői véleményben foglalt munkák el
végzésére kívánatosnak tartjuk gyakorlattal rendelkező szakkivitelező megbí
zását. A faanyagvédelmi munkát célszerű a kapcsolódó ács és egyéb munkákkal együtt,
illetve azt közvetlenül megelőzve végezni, így költségei alacsonyabbak. Ha a faanyagvé
delmi szempontok ütköznének egyéb követelményekkel, haladéktalanul megbeszélést kell
szervezni a faanyagvédelmi szakértő és az illetékes szakértők között.

Amíg az épületből minden fertőzött faanyagot, törmeléket el nem távolították, addig
új vagy régi egészséges anyagot bevinni, ott tárolni nem szabad.

Minden

beérkező

és

beépítésre

kerülő

faanyagon

méretre

szabás

után

253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 53.§ (5) bekezdése értelmében: „Fa
anyagot a beépítési helyének megfelelő a tűzvédelemre és a faanyagvédelemre vo
natkozó előírásoknak megfelelő égéskésleltető, gombamentesítő. illetőleg rovarkár
elleni kezelés után szabad beépíteni. ”
lehetőleg az udvaron, vagy fedett helyen végezzék el a védőkezelést. Az új faanya
gok védőkezelésére teherviselő szerkezeti elemek esetén ADOLIT BQ 20, a vagy
Diffusit® S, egyaránt alkalmas. Az építkezés helyszínére szállított védőkezelt fa
anyagok estén felhívjuk a figyelmet a helyszíni munkák közben keletkező friss vá
gáslapok utánkezelésére (alkalmazható a ADOLIT BQ 20).

Javasoljuk továbbá, hogy minden beérkező faanyagról, illetve a faanyag esetlege
sen a fatelepen történt védőkezeléséről, a 275/2013. (VII. 16.) „Az építési termék
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól” szóló kormányrendelet rendelkezései alapján
szakszerűen (az ÉMI metodikája szerint) kiállított Teljesítmény Igazolást (régebbi el
nevezések szerint beszállítói nyilatkozatnak, minőségi bizonyítványnak is nevezik) kérjék be,
és annak beérkezését a műszaki ellenőr rögzítse az építési naplóban.

Fenti faanyagvédő szerek helyett hasonló, megfelelő (és garantált) védőértékű és a
hatósági (ÉMI) engedélyekkel is rendelkező más anyagok is használhatók, de ilyen
esetben konzultálni kell az illetékes faanyagvédelmi szakértővel.
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Javasoljuk továbbá, hogy minden beérkező faanyag, illetve beépítésre kerülő fa
anyag helyszíni védőkezelésének megtörténte az építési naplóban rögzítésre kerül
jön. A védőkezelés eredményességét, vagy vita esetén azok meglétének, vagy nemlétének
laboratóriumi ellenőrzését szakintézet, vagy erre felkészült faanyagvédelmi szakértő
végezheti.

7. Munkabiztonsági intézkedések

A védőszeres kezelés megkezdése előtt a kivitelezőnek rendelkeznie kell a védő
szer műszaki és biztonsági adatlapjával. A biztonsági adatlap 8. pontjában foglaltak
alapján kell meghatározni az egyéni védőeszközöket és az egészséget nem veszé
lyeztető munkavégzés feltételeit (munkabiztonsági szaktevékenység). A Kémiai Biz
tonsági Törvény előírásainak betartására és betartatására felhívjuk szíves figyelmüket.
Ebben többek között a munkahelyre és az ott végzett munkára vonatkozó „kockázat
becslés” és a használt vegyszerek miatti elkészítésének ÁNTSZ bejelentés kötelezett
sége is szerepel.

8. A szakértői vélemény érvényessége

A szakértői vélemény a látható, a vizsgálat számára feltárással vizsgálhatóvá tett
helyekre, szerkezetekre vonatkozik, a jelenlegi állapotot rögzíti,
érvényességi ideje 12 hónap. A szakvélemény más épületre nem adaptálható.

Pomáz, 2021. április 14.

(Román Árpád)
Faipari mérnök
Műemlékvédelmi szakmérnök
Faanyagvédelmi szakértő
Műemléki épületdiagnosztikai szakterületen
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MMK 13-13784
MNYSZ 21-0471
9. Fotómelléklet:

1. ábra Ázott szerkezet, rovarkárosodás a talpgerenda, attikagerenda környezetében
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2. ábra Salétromos degradáció kötőgerendán, ázás következménye

3. ábra erős, a keresztmetszet legalább 1/3 keresztmetszetét érintőaktív házicincér fertőzés

4. ábra Jelentős csomóponti tönkremenetel a 12. főállásban

Neuschloss Palota tetőtér projekt járulékos munkák költségbecslése
Megrendelő: Társasház, 1011 Budapest
Szilágyi Dezső tér 1.
2022. január
Ssz.

Megnevezés

Mennyiség

Egység

Anyag egység

DÍJ egység

Anyag összesen

Dfj összesen

1

Vendégfödém építés

600

nm

120 000 Ft

90 000 Ft

72 000 000 Ft

54 000 000 Ft

2

Helyszíni beton és vasbeton munkák

700

nm

120 000 Ft

90 000 Ft

84 000 000 Ft

63 000 000 Ft

3

Falazatok

1050

nm

65 000 Ft

48 000 Ft

68 250 000 Ft

50 400 000 Ft

4

Szárazépítészet

1200

nm

15 000 Ft

8 000 Ft

18 000 000 Ft

9 600 000 Ft

5

Külső-belső nyílászárók

40

db

140 000 Ft

45 000 Ft

5 600 000 Ft

1 800 000 Ft

6

Gépészeti munkák

1

klts.

95 000 000 Ft

60 000 000 Ft

95 000 000 Ft

60 000 000 Ft

7

Erős és gyengeáramú munkák

1

klts

11000 000 Ft

55 000 000 Ft

11 000 000 Ft

55 000 000 Ft

8

Hideg és melegburkolatok kialakítása

600

nm

35 000 Ft

17 000 Ft

21 000 000 Ft

10 200 000 Ft

9

Festés, felületképzés

1800

nm

6 500 Ft

4 000 Ft

11 700 000 Ft

7 200 000 Ft

10

Egyéb belsőépítészeti munka, beépített bút

1

klts

48 000 000 Ft

50 000 000 Ft

48 000 000 Ft

50 000 000 Ft

434 550 000 Ft

361 200 000 Ft

Összesen

795 750 000 Ft

Feladó: Csány Éva <csany.eva@budavar.hu>
Küldve: péntek 2021. november 19 11:53
Címzett:
Szabó György
Másolatot kap: Királyfalvi Laura; Bajor Béla
Tárgy: Re: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1 14434 hrsz padlástér
Tisztelt Szabó György!
A Szilágyi Dezső tér 1. sz. alatt ingatlan ügyében feltett kérdéseire az alábbi
tájékoztatást
adom.
Az Étv. 60/H. § alapján: „Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi
hatóság e
rendelkezés hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény
erejénél
fogva a helyi építési szabályzatnak - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés
szerinti
településrendezési tervnek - a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell
alkalmazni, a helyi
építési szabályzatban - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés szerinti
településrendezési
tervben - meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér-beépítés nem számít
bele.” Az
idézett jogszabályi hivatkozás alapján a tetőtér beépíthető a meglévő
tetőkubatúrán belül és
a szintterületre sem kell tekintettel lenni. Viszont a Duna felé eső
tetőfelületre ebben az
esetben is vonatkozik a tetőablaknyitási tilalom (amit a helyi építési
szabályzat tartalmaz),
ami praktikusan azt a korlátozást jelenti, hogy csak a Gellérthegy felé néző
ablakfelületeken
lehetnek ablakok.

Kerületünkben jelenleg a parkolóhely megváltás összege lakás esetén: 2.000.000
Ft/lakás,
egyéb funkciók (mint pl. iroda) esetében 10.000.000 Ft/parkolóhely. A
parkolóhely
biztosítására az Étv. korábban idézett paragrafusa további kedvezményt ad,
amennyiben
van rá lehetőség 1000 méteres körzetben: ,,d) a tetőtér-beépítésből eredő többlet
gépjármű
elhelyezése a tetőtér-beépítéssel érintett épület telekhatárától mért legfeljebb
1000 m-en
belül más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a közterület közlekedésre szánt
területe
egy részének felhasználásával is biztosítható, továbbá a helyi önkormányzat
parkolást
szabályozó rendelete a parkolóhely pénzbeli megváltásának lehetőségét nem
tilthatja meg”.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete a parkolásról,
azaz a
9/2005 (IV. 29.) rendeletünk is jó pár funkció esetén (pl. szálláshely

szolgáltatás, járóbeteg
rendelés, közművelődés, stb.) jelentős, 50 %-os engedményt ad a
létesítendő/megváltandó
parkolószám alól.

A tetőszint megközelítését a jogszabályoknak és tűzvédelmi előírásoknak
megfelelően
szükséges kialakítani. Étv. 60/h. c) : „a tetőtér-beépítéshez kapcsolódó, a
tűzvédelmi
előírások teljesítését szolgáló építmények és a felvonó az építési telek
beépítettségének
megengedett legnagyobb mértékébe és a zöldfelület megengedett legkisebb
mértékébe nem
számít bele,” tehát felvonó építése esetén nem akadály az ebből adódó
beépítettség
növekedés és zöldfelület csökkenés.

Arra is felhívom a figyelmét, hogyha a jelenlegi tetőnél nagyobb térfogatú új
tetőt
építenének beépítés céljából, akkor ez a jelenleg hatályos szabályok szerint nem
lehetséges,
mert akkor a fentebb hivatkozott Étv. 60/H. § már nem alkalmazható, és mivel az
épület
szintterületi mutató értéke már most is túllépi a megengedett határértéket,
további bővítés
(a liften kívül) nem engedélyezhető. Ugyanakkor felülvizsgálat alatt áll a
hatályos Kerületi
Építési Szabályzat, a tervezés keretében megvizsgáljuk a Szilágyi D. tér 1.
számú épületen
új tető létesítésének és beépítésének lehetőségét, tehát a mostani
szabályrendszerhez
képest megengedőbb új szabályozás várható 2022. nyarára.
Fontos azt is figyelembe vennie, hogy az épület műemlék, frekventált fekvése
folytán is az
örökségvédelmi hatóság (mint építési hatóság) szigorúbb (és valószínűleg
költségesebb)
elvárásokat fog támasztani az engedélyezési eljárásban.
Tisztelettel:
Csány Éva főépítész
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Tel: 061/458-3017
foepitesz@budavar. hu

Feladó: Szabó Gyöngy <gyorgy.szabo@cashpool.hu>
Elküldve: 2021. november 18., csütörtök 10:39
Címzett: Csány Éva
Tárgy: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1 14434 hrsz padlástér
Tisztelt Csányi Éva Főépítész asszony!
A Szilágyi Dezső tér 1 Társasháztól megbízást kaptam a padlástér (14434 hrsz)
értékének
meghatározására.
A Társasházi Alapító Okirat közös tulajdont felsoroló rész XIII. sorában 866, 91
m2 területtel
került feltüntetésre a padlástér.
Az ingatlan műemléki jelentőségű területen helyezkedik el. Műemlék. A
szabályozási terv
alapján tetőtér beépítési tilalom hatálya alá esik, tetőablak nem létesíthető. A
padlástér szűk
cselédlépcsőn keresztül érhető el.
Az 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 60/H§
szerint:
60/H. § * Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e
rendelkezés
hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény erejénél fogva
a) * a helyi építési szabályzatnak - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés
szerinti
településrendezési tervnek - a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell
alkalmazni.
Ezek alapján a padlástér beépíthető.
Tisztelt Főépítész asszony, szeretném tudni hogy milyen paraméterek alapján
építhető be tárgyi
tetőtér, szintterületi mutató alapján belefér e a beépíthetőségbe, milyen
összeget képvisel a
parkolóhely megváltás.
Elfogadható-e hogy csak szűk cselédlépcsőn keresztül megközelíthető a padlástér,
esetleges
beépítés esetén ezen lépcsők átépítését engedélyezik e?
Ezen kívül legyen kedves informálni minden olyan tényezőről mely a padlástér
hasznosíthatóságát befolyásolja.
Kérem legyen oly kedves minél előbb válaszolni levelemre. A megbízóm sürgeti az
idő és addig nem
tudom elkészíteni a szakvéleményt amíg nem kapok megfelelő információt az
ingatlannal kapcsolatban.
Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Szabó György

Cash Pool Immo Kft
1031 Budapest Vízimolnár utca 4 fszt. 4
telefon: 061/240-6417
mobil: 0620/359-4659
e-mail: gyorgy.szabo@cashpool.hu
skype: szgyi03

Felhívás az üzenet bizalmas jellegére!
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a
nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha nem Ön az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha nem Ön az üzenet címzettje,
abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy
azzal visszaélnie.
Privacy and Confidentiality Notice
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It
is intended solely for the use of the individual or entity to
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that any
dissemination, distribution, copying or use of or reliance
upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to
anyone other than the recipient designated above by the sender is
unauthorised and strictly prohibited.

AJÁNLAT

City Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezsőt tér 1., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-863463; Adószám:
13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01; képviseli: Erdei Bálint ügyvezető
önállóan) (a továbbiakban: „Ajánlattevő” vagy „Többségi tulajdonos”);
címzett:

Budapest I. Kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház (a továbbiakban: „Társasház”)
tulajdonostársai (a továbbiakban: „Tulajdonostársak”);
Ajánlattevő, mint a Társasház külön tulajdonú albetétjeinek 6995/10000 arányú többségi
tulajdonosa, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint nyilvánítja ki vételi szándékát (a
továbbiakban: „Ajánlat ”).

1. Az Ajánlat tárgya
A Társasház Alapító Okirata szerint a XVI. sorszámú „Padlástér” megjelölésű, 899 m2
alapterületű helyiség, ami a közös tulajdon megszüntetését követően 14434/0/A/39 helyrajzi
számon, Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. alatt, 899 m2 alapterülettel, „padlástér ”
megjelöléssel és a közös tulajdonban álló vagyonrészekből 1886/10000 tulajdoni illetőséggel kerül
felvételre az ingatlan-nyilvántartásba (a továbbiakban: Ingatlan).

2. AZ INGATLAN ELLENÉRTÉKE
Az Ingatlan ellenértéke mindösszesen bruttó 73.000.000,- Ft azaz Hetvenhárommillió forint, (a
továbbiakban: Ellenérték).

3. Tulajdonjog

és birtok átruházása

Az 1. számú mellékletként csatolt Társasházi Közgyűlési Jegyzőkönyv és azzal egységes
szerkezetbe foglalt Társasházi Alapító Okirat, továbbá a 2. számú mellékletként csatolt Közös
Tulajdont Megszüntető Megállapodás tervezete szerint.

4. Az Ellenérték teljesítése
Ajánlattevő az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjoga bejegyzésének feltételével kötelezettséget vállal
arra, hogy tetőtér beépítése és ezúton a 3. sz. mellékletként csatolt Műszaki Tartalom megvalósítása
érdekében
(i)
(ii)
(iii)

Az illetékes építésügyi hatóságnál eljár, és az általa előírt hatósági folyamatokat
kezdeményezi (építési engedély és/vagy településképi engedély),
A tetőtér beépítési munkálatokat saját maga elvégzi/elvégezteti és az ezzel
összefüggésben felmerült költségeket maga viseli,
Abban az esetben, ha a Ajánlattevő legkésőbb 2025. május 31. napjáig nem kap a
fenti (i) pont szerinti végleges építési engedélyt, úgy a határidő leteltét követő 15
(tizenöt) napon belül minden további jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni.

Ajánlattevő az Adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg banki átutalással egy összegben
megfizet 73.000.000,-Ft, azaz Hetvenhárommillió forint összeget, mint a teljes Ellenértéket,
melyből 7.300.000,-Ft, azaz Hétmillió-háromszázezer forint foglalónak minősül. Az
Ellenértéketaz Ajánlattevő akként fizeti meg, hogy az összeget Dr. Muszka Sándor ügyvéd (1061

Budapest, Aiiuiás^ úi 17. I/o-j IvASZ. 3Ó0Ó5769, a tuvauuiákban. Letéitméujcai) Icictí ^zámlájám
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átutalja, azzal a rendeltetéssel, hogy
(i)
(ii)

a letett pénzösszeg a letétből nem vehető vissza,
A letét kifizetése az Tulajdonosok részére:

A Letétet a Letéteményes az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezésétől számított 8 (nyolc)
munkanapon belül jogosult és köteles az Tulajdonosok részére kifizetni:
a)

Többségi tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogát az Ingatlanra bejegyzik.
Továbbá az Építési engedélyt a véglegessé válásától számított legkésőbb 15 (tizenöt)
munkanapon belül a Többségi tulajdonos elfogadja, annak megfelelőségéről írásban
nyilatkozik a Letéteményes felé. Amennyiben a fenti határidőben a Többségi
tulajdonos egyáltalán nem tesz nyilatkozatot, a végleges Építési engedélyt részéről

b)

(iii)

úgyszintén elfogadottnak kell tekinteni.
vagy
Többségi tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogát az Ingatlanra bejegyzik.
2025. május 31. napjáig a végleges Építési engedély nem áll rendelkezésre, de a
határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon a Többségi tulajdonos nem áll el a jelen
Szerződéstől, az elállás postai feladását a Letéteményes részére a Többségi
tulajdonos nem igazolja.
A Letétet a Letéteményes az alábbi feltétel bekövetkezésétől számított 8 (nyolc)
munkanapon belül jogosult és köteles a Többségi tulajdonosrészére kifizetni:
c) 2025. május 31. napjáig a Többségi tulajdonos által elfogadott, végleges Építési
engedély nem áll rendelkezésre, és a határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon a
Többségi tulajdonos eláll a Közös Tulajdont Megszüntető Megállapodástól és az
elállás postai feladását a Letéteményes részére igazolja.

A Tulajdonostársak az Ellenértéket a Társasház közösségre engedményezik és azt a 4. sz.
Mellékletben szereplő Vállalkozási szerződés mellékleteként rögzített műszaki tartalom szerinti
munkák elvégzésével kapcsolatosan felmerült Vállalkozói díj megfizetésére fordítják.
5- ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1.

5.2.

5.3.

Az Ajánlat önmagában nem, csak 1. számú mellékletként csatolt Társasházi Közgyűlési
Jegyzőkönyv, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasházi Alapító Okirat,
Közös Tulajdont Megszüntető Megállapodás, 2. számú mellékletként csatolt Közös Tulajdont
Megszüntető Megállapodás, valamint a 4. számú mellékletként csatolt Vállalkozási szerződés
és a mellékleteként rögzített műszaki tartalom tulajdonostársak legalább 4/5-e általi
elfogadása esetén minősül kötelező érvényű vételi ajánlatnak.
Amennyiben 2022. július 31. napjáig a Tulajdonostársak a jelen Ajánlatot az 1. számú
mellékletként csatolt Társasházi Közgyűlési Jegyzőkönyv és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társasházi Alapító Okirat, 2. számú mellékletként csatolt Közös Tulajdont
Megszüntető Megállapodás, valamint a 4. számú mellékletként csatolt Vállalkozási szerződés
és a mellékleteként rögzített műszaki tartalom legalább az összes tulajdoni hányad 4/5-ének
elfogadásával nem támogatják, akkor az Ajánlat hatályát veszti.
Az 1.2. 3 és 4. sz. mellékletek jelen Ajánlat elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Kérem a jelen Ajánlat szíves megfontolását, és a Társasház közgyűlésén a 1. számú mellékletként
csatolt Társasházi Közgyűlési Jegyzőkönyv. Ingatlan és módosításokkal egységes szerkezetbe
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ti

foglalt Társasházi Alapító Okirat, és a mellékleteként rögzített műszaki tartalom valamint a 4.
számú mellékletként csatolt Vállalkozási szerződés és a mellékleteként rögzített műszaki tartalom
elfogadását.

Budapest 2022. .O.C.',.Q

Tiszj^ttel:
City Properties Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Erdei Bálint
ügyvezető

Ajánlattevő
Mellékletek:
1. Társasházi Közgyűlési Jegyzőkönyv, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirat
2. Közös Tulajdont Megszüntető Megállapodás
3. Műszaki Tartalom
4. Vállalkozási szerződés
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írásbeli szavazólap

Tisztelt Tulajdonosi
Az

alábbiakban írásbeli szavazást kezdeményezek a Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. számú társasház

tulajdonosaihoz a Társasház tetőterének elidegenítése és a kapcsolódó SZMSZ és Alapító Okirat módosítás,
illetve a tetőtéri beruházás okán.

Kérem, hoav szavazatukat a határozati javaslat alatt szíveskedjenek az .IGEN" ..NEM" vagy a „ TARTÓZKODOM"
döntés mellett olvasható nevükkel, címükkel és aláírásukkal ellátva leadni.
Szavazatukat a kiírástól számított 2022. július 15. napjáig adhatják le Faragó Virág közös képviselő részére
személyesen vagy postai úton a 1011. Budapest. Szilágyi Dezső tér 1. címre ..Társasház"-nak címezve.

Határozati javaslatok

1./

SZMSZ Módosítása

1./2022............... határozat:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot

elfogadom.

igen:..................... %
Nem:....................%
Tartózkodom:..................%
2./

Tulajdonosok döntenek a közös tulajdonú XVI. sorszámú „Padlástér" önálló albetétté alakításáról és

egyidejűleg az azon keletkező közös tulajdon megszüntetéséről, akként, hogy egyidejűleg a kialakított önálló
albetétet átruházzák a City Properties Kft., mint többségi tulajdonostárs részére a társasházakról szóló 2003.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 10. § (3) bekezdésében írtak alkalmazásával.
2-/2022........ ....... határozat:

A City Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; Cg. 01-09-863463; adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810
113-01;

képviseli:

Erdei

Bálint

ügyvezető

[1025

Budapest,

Törökvész

tulajdonos(társ)

a Társasház alábbi tulajdonostársai (együttesen: Tulajdonostársak)

1

út

147/D.l.]),

mint

(többségi)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
részére Bruttó 73.000.000- Ft azaz Hetvenhárommillió forint összegű ellenérték teljesítését vállaló, az 1. számon
mellékelt ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat) tette a Társasház Alapító Okirata szerint a XVI. sorszámú „Padlástér"
megjelölésű, 899 m2 alapterületű helyiség vonatkozásában.

Tulajdonostársak-figyelemmel a Tht. 10. § (3) bekezdésére - a fent hivatkozott Ajánlatot elfogadják, ésa jelen
okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen okiratban foglaltak
szerint, az Alapító Okiratban korábban XVI. sorszámú „Padlástér" 14434/0/A/39 helyrajzi számon, Budapest, I.
kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. „tetőszint" alatt 899 m2 alapterülettel és a közös tulajdonban álló
vagyonrészekből 1886/10000 tulajdoni illetőséggel önálló külön tulajdoni albetétként változatlan, (padlástér)
rendeltetéssel az ingatlan nyilvántartásba felvételre kerüljön, a 2. számon melléklet vázrajz szerin, (a
továbbiakban: Ingatlan) továbbá,
Tulajdonostársak a közös tulajdont megszüntetik akként, hogy az Ingatlan a Többségi Tulajdonos tulajdonába
adják, melyet a Többségi Tulajdonos elfogad és átvesz, az ajánlat szerint 73.000.000,-Ft azaz Hetvenhárommillió
forint ellenérték fejében, ezért a tulajdonostársak a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz is, hogy az Ingatlanra a City Properties Kft., mint többségi tulajdonostárs
kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjoga közös tulajdon megszűnése jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan
nyilvántartásba.
Tulajdonostársak vállalják az Ajánlatnak megfelelő,

részletes tartalommal rendelkező,

közös tulajdon

megszüntetéséről szóló megállapodás aláírását
Tulajdonostársak rögzítik továbbá, hogy a Többségi tulajdonos szándéka az önálló albetétként kialakított Ingatlan
beépítése a

3. sz. mellékletként csatolt Műszaki Tartalom (a továbbiakban: Műszaki Tartalom) szerint, melyre

vonatkozó építési engedély megszerzéséhez szükséges folyamatokat maga kezdeményezi (a továbbiakban:
Építési engedély). Tulajdonostársak az Építési engedély kiadáshoz szükséges nyilatkozatokat kötelesek megtenni,
illetve kötelesek egyéb módon is együttműködni az Építési engedély kiadása érdekében.

Tulajdonostársak a Műszaki Tartalom megvalósításához feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak.

Tulajdonostársak a Műszaki Tartalom megvalósítása esetén a Többségi tulajdonossal szemben semmilyen
jogcímen nem támasztanak igényt.

Többségi tulajdonostárs az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjoga bejegyzésének feltételével kötelezettséget vállal
arra, hogy tetőtér beépítése és ezúton a 3. sz. mellékletként csatolt Műszaki Tartalom megvalósítása érdekében

(i)

Az illetékes építésügyi hatóságnál eljár, és az általa előírt hatósági folyamatokat kezdeményezi

(ii)

A tetőtér beépítési munkálatokat saját maga elvégzi/elvégezteti és az ezzel összefüggésben

(építési engedély és/vagy településképi engedély),

felmerült költségeket maga viseli,
(iii)

Abban az esetben, ha többségi tulajdonostárs legkésőbb 2025. május 31. napjáig nem kap a
fenti (i) pont szerinti végleges, többségi tulajdonostárs által is elfogadott építési engedélyt, úgy
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a határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül minden további jogkövetkezmény nélkül
jogosult elállni.

Tulajdonostársak a Műszaki Tartalom megvalósításához feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak,.

Tulajdonosok felhívják a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös képviselő részére - a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül - írásban nyilatkozzanak arról, hogy élnek-e a Társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal.
A fenti határozatot elfogadom.

„IGEN"____________________________________________________________ ___________________
név

cím

aláírás

név

cím

aláírás

NEM"

TARTÓZKODIK"
név

3./

cím

aláírás

Döntés a Padlástér közös tulajdonának megszüntetéséből befolyó összeg felhasználásáról, a

Vállalkozási szerződés és a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának elfogadása
3./2022...............határozat: A tulajdonosok úgy határoznak, hogy a 4. számú határozat alapján a City Properties
Kft. által fizetett ellenértéket a 4. számon mellékelt Vállalkozási szerződéshez tartozó műszaki tartalom
megvalósítására fordítja a Társasház, és a kivitelezésre kötendő

Vállalkozási szerződést és az ahhoz tartozó

műszaki tartalmat elfogadják és felhatalmazzák a közös képviselőt a Vállalkozási szerződés megkötésére.
Tulajdonostársak tudomásul veszik, hogy a Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat a Vállalkozási szerződést
a képviseletében eljáró polgármester útján saját maga, elkülönült döntése alapján jogosult aláírni, ennél fogva
jelen pontban tartózkodik.
„IGEN"___________________________
név

____________________________________________

__________________

cím

aláírás

„ NEM"_____________________________________________________________________ _______________________
név

cím

aláírás

TARTÓZKODIK"
név

4./

cím

aláírás

Az egyes külön tulajdonokhoz tartozó közös tulajdoni hányadok meghatározása a Társasházi alapító

okirat módosításával egyidejűleg

A Közös képviselő tájékoztatta a tulajdonostársakat, hogy az Ingatlan elidegenítésére tekintettel rendelkezni kell
az egyes külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról.

A közös képviselő bemutatta az ezt tartalmazó, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasházi Alapító
Okiratot, mely a jelen jegyzőkönyv részét képezi. A módosítások sötét dőlt betűvel és aláhúzással jelölve.
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A Tulajdonosok felhívják a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös képviselő részére - a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül - írásban nyilatkozzanak arról, hogy élnek-e a Társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal.

4./2022.............. határozat: A fentieket, illetve az alábbi, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társasházi Alapító Okiratot a tulajdonosok elfogadták.
„ IGEN”___________________________________________________________
név

cím

aláírás

név

cím

aláírás

NEM"

TARTÓZKODIK"
cím

név

aláírás

A visszaküldött szavazólapokat Faragó Virág közös képviselő és Erdei Bálint tulajdonostárs hitelesíti, majd a
szavazás eredményéről jegyzőkönyv készül. Az eredményről a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
értesítem a T. Tulajdonosokat.
A sikeres szavazás reményében köszönöm együttműködésüketl
Budapest, 2022. május 23.

ii
Faragó Virág közös képviselő
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ÍRÁSBELI SZAVAZÁSI JEGYZŐKÖNYV EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRATTAL

Készült a Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 1. Társasház 2022. május 23-án kiírt
írásbeli szavazásának eredményéről.
A közös képviselő megállapítja, hogy az írásbeli szavazáson a ház
tulajdonosainak
.......................%-a
szavazott
érvényesen,
ebből
.................................................................%IGEN
....................................................... %NEM
................................................... %TARTÓZKODIK szavazat érkezett be.
A szavazati arányokat minden egyes határozatnál közöljük a fenti összesítésen
kívül.
A szavazólapokat Faragó Virág közös képviselő és Erdei Bálint tulajdonostárs
hitelesítette.
Az írásbeli szavazáson az alábbiakról döntöttek a társasház tulajdonosai:

Határozati javaslatok:
1.
2.

3.

4.

SZMSZ módosítása
A közös tulajdonú XVI. sorszámú „Padlástér" önálló albetétté alakítása,
egyidejűleg
a
kialakuló
önálló
albetét
közös
tulajdonának
megszüntetése, az albetét tulajdonjogának átruházása a City Properties
Kft., részére a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3)
bekezdésében írtak alkalmazásával
Döntés a Padlástér közös tulajdonának megszüntetéséből befolyó összeg
felhasználásáról, a Vállalkozási szerződés elfogadása és a közös képviselő
felhatalmazása a Vállakózás! szerződés megkötésére.
Az egyes külön tulajdonokhoz tartozó közös tulajdoni hányadok
meghatározása a Társasházi alapító okirat módosításával egyidejűleg

HATÁROZATOK
1./

SZMSZ Módosítása

1 ./2022.............határozat: A tulajdonosok a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadták.
Igen:.............................. %
Nem:..............................%
Tartózkodott:..........................%

2./
Tulajdonosok döntenek a közös tulajdonú XVI. sorszámú „Padlástér” önálló
albetétté alakításáról és egyidejűleg az azon keletkező közös tulajdon
megszüntetéséről, akként, hogy egyidejűleg a kialakított önálló albetétet
átruházzák a City Properties Kft., mint többségi tuiajdonostárs részére a
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társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 10. § (3)
bekezdésében írtak alkalmazásával.

2./2022.............. határozat:
A City Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; Cg. 01-09-863463:
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01; képviseli: Erdei
Bálint ügyvezető [1025 Budapest, Törökvész út 147/D.l.j), mint (többségi)
tulajdonos (társ)
a Társasház alábbi tulajdonostársai (együttesen: Tulajdonostársak)
1.
Tulajdonostárs neve: Budapest, 1. Kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviseli: Váradiné Naszály Mária polgármester
adószáma: 15735643-2-41
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
ügyletkötői minőség: tulajdonos
3.
Tulajdonostárs neve: Nagy Aranka Erzsébet
születési neve: Nagy Aranka Erzsébet
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
anyja születési neve: Abrámovics Aranka
születési helye, ideje: Tataháza, 1950.10.20.
személyi azonosító jel: 2-501020-5257
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
4.
Tulajdonostárs neve: Dr. Horváth Katalin
születési neve: Horváth Katalin
lakóhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 2. 2. em. 11.
anyja születési neve: Mersits Jolán Katalin
születési helye, ideje: London, 1959.06.29.
személyi azonosító jel: 2-590629-2169
adóazonosító jele:

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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5.

6.

7.

8.

állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs neve: Horváth Ferenc
születési neve: Horváth Ferenc
lakóhelye: 2162 Őrbottyán, Tavasz utca 66.
anyja születési neve: Mersits Jolán Katalin
születési helye, ideje: London, 1957.09.30.
személyi azonosító jel: 1-570930-0016
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs neve: Horváth Ferencné
születési neve: Mersits Jolán Katalin
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. em. 2.
anyja születési neve: Zostyák Katalin
születési helye, ideje: Budapest, 1932.05.26.
személyi azonosító jel: 2-320526-5057
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs neve: Molnár Tamás
születési neve: Molnár Tamás
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
anyja születési neve: Hornyai Zsuzsanna
születési helye, ideje: Budapest, 1954.09.22.
személyi azonosító jel: 1-540922-0472
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs neve: Bittera Dóra Mária
születési neve: Bittera Dóra Mária
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. Ill/l.
anyja születési neve: Török Mária
születési helye, ideje: Budapest, 1958.12.23.

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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9.

10.

11.

12.

személyi azonosító jel: 2-581223-1095
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: etulajdonos
Tulajdonostárs neve: Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
születési neve: Zágoni-Bogsch Ádám
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.111/2.
anyja születési neve: Bogsch Hanna Éva
születési helye, ideje: Budapest, 1990.08.27.
személyi azonosító jel: 1-900827-7314
adóazonosító jele: 8451633048
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs (haszonélvező) neve: Dr. Bogsch Hanna Éva
születési neve: Bogsch Hanna Éva
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.111/2.
anyja születési neve: Teschler Janka
születési helye, ideje: Budapest, 1963.06.21.
személyi azonosító jel: 2-630621-5334
adóazonosító jele: 8352341529
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs neve: Alexandra Barbara Bogsch
születési neve: Alexandra Barbara Bogsch
lakóhelye: Kellerstrasse 16, 81667 München, Németország
anyja születési neve: Szamosvári Erika
születési helye, ideje: München, 1991.12.09.
személyi azonosító jel: nincs
adóazonosító jele: nincs
útlevélszám: CH1H66X9G
állampolgársága: német
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Tulajdonostárs neve: Bogsch Attila Ádám
születési neve: Bogsch Attila Ádám

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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14.

15.

16.

lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
anyja születési neve: Szamosvári Erika
születési helye, ideje: Budapest, 1989.12.05.
személyi azonosító jel: 1-891205-0506
adóazonosító jele: nincs
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Haszonélvező neve: Dr. Bogsch Attiláné
születési neve: Teschler Janka
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
anyja születési neve: Cholnoky Hanna
születési helye, ideje:
személyi azonosító jel:
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Haszonélvező neve: Dr. Zágoni Tamás
születési neve: Zágoni Tamás
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.111/2.
anyja születési neve: Dr. Rumpold Lívia
születési helye, ideje:
személyi azonosító jel:
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos
Haszonélvező neve: Bogsch Ádám Attila
születési neve: Bogsch Ádám Attila
lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
anyja születési neve: Teschler Janka
születési helye, ideje:
személyi azonosító jel:
adóazonosító jele:
állampolgársága: magyar
ügyletkötői minőség: tulajdonos

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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részére Bruttó 73.000.000- Ft azaz Hetvenhárommillió forint összegű ellenérték
teljesítését vállaló, az 1. számon mellékelt ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat)
tette a Társasház Alapító Okirata szerint a XVI. sorszámú „Padlástér" megjelölésű,
899 m2 alapterületű helyiség vonatkozásában.

Tulajdonostársak - figyelemmel a Tht. 10. § (3) bekezdésére - a fent hivatkozott
Ajánlatot elfogadják, és a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen okiratban foglaltak szerint, az Alapító
Okiratban korábban XVI. sorszámú „Padlástér” 14434I0/AI39 helyrajzi számon,
Budapest, I. kerület. Szilágyi Dezső tér 1. sz. „tetőszint” alatt 899 m2 alapterülettel
és a közös tulajdonban álló vagyonrészekből 1886/10000 tulajdoni illetőséggel
önálló külön tulajdoni albetétként változatlan, (padlástér) rendeltetéssel az
ingatlan nyilvántartásba felvételre kerüljön, a 2. számon melléklet vázrajz szerin,
(a továbbiakban: Ingatlan) továbbá.
Tulajdonostársak a közös tulajdont megszüntetik akként, hogy az Ingatlan a
Többségi Tulajdonos tulajdonába adják, melyet a Többségi Tulajdonos elfogad és
áfvesz, az ajánlat szerint 73.000.000,-Ft azaz Hetvenhárommillió forint ellenérték
fejében, ezért a tulajdonostársak a jelen okirat aláírásával feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz is, hogy az Ingatlanra a City
Properties Kft, mint többségi tulajdonostárs kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjoga
közös tulajdon megszűnése jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan
nyilvántartásba.
Tulajdonostársak vállalják az Ajánlatnak megfelelő, részletes tartalommal
rendelkező, közös tulajdon megszüntetéséről szóló megállapodás aláírását.
Tulajdonostársak rögzítik továbbá, hogy a Többségi tulajdonos szándéka az
önálló albetétként kialakított Ingatlan beépítése a 3. sz. mellékletként csatolt
Műszaki Tartalom (a továbbiakban: Műszaki Tartalom) szerint, melyre vonatkozó
építési engedély megszerzéséhez szükséges folyamatokat maga kezdeményezi
(a továbbiakban: Építési engedély). Tulajdonostársak az Építési engedély
kiadáshoz szükséges nyilatkozatokat kötelesek megtenni, illetve kötelesek egyéb
módon is együttműködni az Építési engedély kiadása érdekében.
Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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Tulajdonostársak
a
Műszaki
Tartalom
megvalósításához feltétlenül
és
visszavonhatatlanul hozzájárulnak.
Tulajdonostársak a Műszaki Tartalom megvalósítása esetén a Többségi
tulajdonossal szemben semmilyen jogcímen nem támasztanak igényt.

Többségi tulajdonostárs az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjoga bejegyzésének
feltételével kötelezettséget vállal arra, hogy tetőtér beépítése és ezúton a 3. sz.
mellékletként csatolt Műszaki Tartalom megvalósítása érdekében
(i)

(ii)
(iii)

Az illetékes építésügyi hatóságnál eljár, és az általa előírt hatósági
folyamatokat
kezdeményezi
(építési
engedély
és/vagy
településképi engedély),
A tetőtér beépítési munkálatokat saját maga elvégzi/elvégezteti és
az ezzel összefüggésben felmerült költségeket maga viseli,
Abban az esetben, ha többségi tulajdonostárs legkésőbb 2025.
május 31. napjáig nem kap a fenti (i) pont szerinti végleges,
többségi tulajdonostárs által is elfogadott építési engedélyt, úgy a
határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül minden további
jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni.

Tulajdonostársak
a
Műszaki
Tartalom
visszavonhatatlanul hozzájárulnak.

megvalósításához

feltétlenül

és

Tulajdonosok felhívják a kisebbségben morodt tulojdonostársakat a közös
képviselő részére - a határozót meghozatalától számított 60 napon belül - írásban
nyilatkozzanak arról, hogy élnek-e a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal.
A tulajdonosok a fentiekről határoztak.

Igen:........................%
Nem:....................... %
Tartózkodott:.................... %

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22, 26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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3./
Döntés a Padlástér közös tulajdonának megszüntetéséből befolyó összeg
felhasználásáról, a Vállalkozási szerződés és a Vállalkozási szerződés műszaki
tartalmának elfogadása

3./2022............... határozat: A tulajdonosok úgy határoznak, hogy a 4. számú
határozat alapján a City Properties Kft. által fizetett ellenértéket a 4. számon
mellékelt Vállalkozási szerződéshez tartozó műszaki tartalom megvalósítására
fordítja a Társasház, és a kivitelezésre kötendő Vállalkozási szerződést és az ahhoz
tartozó műszaki tartalmat elfogadják és felhatalmazzák a közös képviselőt a
Vállalkozási szerződés megkötésére. Tulajdonostársak tudomásul veszik, hogy a
Budapest I. Kerületi Önkormányzat nevében és képviseletében - a közös
képviselő helyett a Polgármester jogosult a Vállalkozási szerződés megkötésére.

Igen:......................... %
Nem:..........................%
Tartózkodott:.................... %
4./
Az egyes külön tulajdonokhoz tartozó közös tulajdoni hányadok
meghatározása a Társasházi alapító okirat módosításával egyidejűleg
A Közös képviselő tájékoztatta a tulajdonostársakat, hogy az Ingatlan
elidegenítésére tekintettel rendelkezni kell az egyes külön tulajdonhoz tartozó
közös tulajdoni hányadok megállapításáról.
A közös képviselő bemutatta az ezt tartalmazó, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társasházi Alapító Okiratot, mely a jelen jegyzőkönyv részét
képezi. A módosítások sötét dőlt betűvel és aláhúzással jelölve.
A Tulajdonosok felhívják a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös

képviselő részére - a határozat meghozatalától számított 60 napon belül - írásban
nyilatkozzanak arról, hogy élnek-e a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal.

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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4./2022............... határozat: A fentieket, illetve az alábbi, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társasházi Alapító Okiratot a tulajdonosok
elfogadták.
Igen:......................... %
Nem:..........................%
Tartózkodott:.................... %
A szavazólapokat összeszámolta és a jegyzőkönyvet hitelesítette Faragó Virág
közös képviselő és Erdei Bálint (City Properties Kft.) tulajdonos.
Hitelesítők aláírása:

Erdei Bálint tulajdonos
City Properties Kft.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszály! Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

Faragó Virág
közös képviselő

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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TÁRSASHÁZ TULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)

BUDAPEST, I. kerület
Szilágyi Dezső tér 1.

HRSZ.: 14434

2022.

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Budapest, I. kerület 14434 helyrajzi szám alatt felvett, a természetben a
Budapest, I. kerület Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti ingatlan 1990-ben
társasházként került bejegyzésre az 1990. február hónapban kelt alapító okirat
szerint, melyet a Fővárosi Kerületek Földhivatala 1990. február hónap 12. napján
érkeztetett 42.223/1990 szám alatt.
Az elmúlt időszakban változtak a külön tulajdonok jelen okiratban foglaltak,
illetve a műszaki dokumentáció tanúsága szerint az alábbiakban.

Alulírottak mint a Budapest I. kerület 14434 helyrajzi szám alatt felvett, a 1011
Budapest Szilágyi Dezső tér L ingatlan tulaidonostársai és mint alapítók a
társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht) alapján, a Társasház XVI.
sorszámú padlásterében 1 db külön tulaldonként bejegyezhető, önálló, úi
albetétet Í14434I0/A/39) alakítanak ki mely során a Társasházban az XVI.
sorszámú padlástérben lévő közös tulajdont megszüntetik, akként hogy a
kialakított önálló albetétet jelen Alapító Okirat módosításával, a City Properties
Kft, tulaidonostárs részére - a Tht. 10. $ Í3) bek, alkalmazásával közös tulajdon
megszüntetése jogcímén - kizárólagos tulajdonába adják, egyidejűleg
módosítva az egyes külön tulajdonban álló ingatlanokhoz a közös tulajdonból
tartozó tulajdoni hányadot. A tulajdoni viszonyok megváltozására tekintettel az
alapítók az alábbiak szerint módosítják a Társasház Alapító Okiratát:
Az Alapító Okirat szövegében jelen módosítás alapján bekövetkezett
változásokat ezen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapító
Okiratban rögzítik az alapítók fa továbbiakban: Módosításokkal Egységes
Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat vagy Alapító Okirat).
A módosításokat vastagon szedett, dőlt betűkkel, aláhúzással jelzik az okiratban.

1. A társasház
1.1 Jelen alapító okirat tárgyát a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal előtt
Budapest I. kerület 14434 helyrajzi szám alatt felvett, a természetben a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti telekingatlan és az azon
felépített 6 db külön tulajdonként bejegyezhető, összesen 2.475 m2
alapterületű egyéb/iroda/üzlet helyiséget, 18 db külön tulajdonként
bejegyezhető, összesen 1.560 m2 alapterületű lakást, valamint 10 db külön
tulajdonként bejegyezhető, összesen 731 m2 alapterületű „pincei tároló”
és összesen 1.065,73 m2 közös tulajdonba kerülő helyiséget tartalmazó
felépítmény képezi.
1.2 A társasház alapítói, azaz a társasház tulajdonostársainak közössége (a
továbbiakban: közösség) az általa viselt közös név alatt az épület
fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése
során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet
és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi
jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A társasháznak vagy a
tulajdonostársaknak ezzel ellentétes rendelkezése harmadik személyekkel
szemben hatálytalan.
1.3 A társasházközösség közös neve: Szilágyi Dezső tér 1.
A társasház címe: 1011 Budapest, I. kerület Szilágyi Dezső tér 1.

Társasház

1.4Az ingatlan a 74115/1/2006/06. 02. 22. számú bejegyző határozat alapján
műemlék.
1.5 Az ingatlan a 275175/1/2007/07. 10. 11. számú bejegyző határozat szerint
műemléki jelentőségű terület 7/2005. (III. 1.) NKÖM rend. - 291 769/1/2006.
sz. beadvány rangsorában.

II.
KÖZÖS ÉS KÜLÖN TULAJDON
A. KÖZÖS TULAJDON
Közös tulajdonba tartozik az az épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú
helyiség, amelyet az alapító okirat külön tulajdonként nem jelöl meg. Ha a
földrészlet nem képezi harmadik személy tulajdonát, közös tulajdonba tartozik.
Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapitó

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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Az épületszerkezet, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak
közös célját szolgáló épületrész, épület-berendezés és felszerelési tárgy akkor is
közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonba tartozó lakáson belül van.
Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és
használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos
jogát és jogos érdekét.
A közös tulajdonba tartozó épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú
helyiség, lakás és tárgy fenntartásának és felújításának költsége, valamint a
rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a tulajdonostársakat tulajdoni
hányaduk szerint terheli, ha az alapító okirat/szervezeti és működési szabályzat
másképp nem rendelkezik.
1.

A tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az 2. szám alatt mellékelt
terveken
feltüntetett telek,
valamint a
következő
építményrészek,
berendezések és felszerelések:
I.
Telek 1.317 m2
II.
Alap és felmenő falak, pillérek, kémények, szellőzők
III.
Közbenső és zárófödém burkolat nélkül, tetőszerkezet
IV.
Tetőn kívüli kémények, szellőzők, fedőkövek
V.
Bádogszerkezetek
VI.
Külső homlokzatvakolat, lábazat
VII.
Külső lépcsőszerkezetek és azok burkolatai
Vili.
Pincei közlekedő összesen 15,06 m2 alapterülettel
IX.
Pincei közlekedő összesen 11,89 m2 alapterülettel
X.
Tároló, lift, előterek, közlekedők összesen 68,26 m2 alapterülettel
XI. Tárolók, raktárak összesen 332,28 m2 alapterülettel
XII. Pincei óvóhelyek összesen 249,47 m2 alapterülettel
XIII. Lépcsőházak és közlekedők összesen 465,45 m2 alapterülettel
XIV.Pincei mosókonyha összesen 38,03 m2 alapterülettel
XV.
Függőfolyosók összesen 150,55 m2 alapterülettel

XYi,---- Padlástér összesen 866,91 m2 alapterületiel
XVII.
XVIII.

Udvarok összesen 207,00 m2 alapterülettel
Gáz alap és felszálló vezeték a külön
vezetékig

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

tulajdonú leágazó

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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XIX.
XX.
XXI.

Víz alap és felszálló vezeték a külön tulajdonú leágazó vezetékig
Elektromos fővezeték a külön tulajdonú leágazó vezetékig
Csatorna alap és ejtő vezeték a külön tulajdonú leágazó
vezetékig
XXII.
Telket elválasztó kerítés
XXIII.
Felvonó
XXIV. Az épület valamennyi itt meg nem nevezett berendezési és
felszerelési tárgya, beleértve a nyílászáró szerkezeteket is, melyek
a közös helyiségekben, illetve a közös részekben, vagy ezek
területén találhatóak.

2.

A közös tulajdon 10.000/10.000 azaz tízezer/tízezred tulajdoni
hányadból áll.

3. A Vili. számmal jelölt pincei közlekedő az oda nyíló önálló pinceszinti ingatlan
(14434/0/A/33 hrsz.) tulajdonosának, azaz a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatának kizárólagos használatában áll. A használati jog
ellenértékeként a jogosult köteles viselni a közlekedők fenntartásával járó
költségeket.
A XIII. sorszámmal jelölt „Lépcsőházak és közlekedők" helyes alapterülete
összesen 465,45 m2, figyelemmel a Vili. és IX. számon felsorolt közlekedőkre. A
2020. október 12-i keltezésű alapító okiratban adminisztrációs hiba folytán
került törlésre a XIII. pont.
4.

A szervezeti-működési szabályzat

A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség
viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában kell
megállapítani.
A szervezeti-működési szabályzatot a közösség az alakuló közgyűlésen - de
legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott közgyűlésen - az összes
tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával
állapítja meg.

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
'
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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A fent említett határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselő vagy az
intézőbizottság elnöke felhívására az írásbeli határozati javaslatról a
tulajdonostársak írásban szavaznak.
Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke
- a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - köteles a
tulajdonostársakkal írásban közölni.
A szervezeti-működési szabályzat tervezetét, a tulajdonosmegtartását, illetőleg az
írásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző tizenöt munkanappal korábban a
tulajdonostársak részére meg kell küldeni.
Ha a fent említett írásbeli szavazás eredménytelen, vagy a tulajdoni hányad
1/10-ével rendelkező tulajdonostársak módosító javaslatot tesznek, a közös
képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az (1) bekezdésben előírt határidőn
belül a közgyűlést köteles összehívni.
A közösség - a Tht. 14. §-ban meghatározottak szerint - a szervezeti-működési
szabályzatot bármikor módosíthatja. A szervezeti-működési szabályzatot, illetőleg
annak módosítását az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni.
A szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni:
a)

a közös költség tulajdoni hányadtól eltérő megfizetése esetén,
az érintett költségnemeket és a számítás módját

b)

a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más
szolgáltatások díja tekintetében az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön
jogszabályok alapján történő elszámolás és a megfizetés szabályait,

c)

a közösköltség-hátralék megfizetése érdekében a közös
képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének az adós tulajdonostárs
határidő megjelölésével történő felszólításával, továbbá - ha a felszólítás
eredménytelen
a
fizetési
meghagyás
kibocsátásának
kezdeményezésével, illetőleg - a Tht. rendelkezései szerinti felhatalmazása
esetén - a jelzálogjog bejegyzése és annak törlése iránti kérelem
benyújtásával kapcsolatos feladatait,

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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d)

5.

felújítási alap képzésének elhatározása esetén - a külön
jogszabályban meghatározott legkisebb mérték figyelembevételével - a
hozzájárulás mértékét, valamint az alap felhasználásának szabályait.
A közös tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és
használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos
jogát és jogos érdekét. A tulajdonosa birtoklás, használat és hasznosítás módját
meghatározhatja.
A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára
szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes
gazdálkodási körét meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a
tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezeti-működési
szabályzat másképp nem rendelkezik.
A jelen alapító okirat felhatalmazást ad arra, hogy a közös tulajdonnal
kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló
ingatlanként kialakítható, vagy ha azzal a meglevő külön tulajdon tárgya
bővíthető. Ebben az esetben a tulajdonosaz összes tulajdoni hányad legalább
kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával és az
I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT, mint tulajdonos hozzájárulásával dönthet
az elidegenítésről. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó
közös tulajdoni hányadok megállapításáról. A tulajdonoshatározata az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat.
A tulajdonoshatározata alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy
a közös tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként
kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető,
megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség méltányos érdekét nem sérti.
A kereseti kérelemhez mellékelni kell az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó,
az építési hatóság által engedélyezett építési tervet.
6.

A társasházi lakóépület házirendje

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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A szervezeti-működési szabályzatban meg kell határozni a külön tulajdonon belüli
építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás
nyugalmát szolgáló szabályait (a továbbiakban: házirend): e szabályok nem
lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület
tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.
A közösség a házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek,
területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat is.
A közösség az alapító okirat módosítását követően a jogszabályváltozásokra és
az alapító okirat jelen változtatásaira tekintettel a szervezeti és működési
szabályzatot is módosítja, hogy azt összhangba hozza a hatályos törvényi
szabályozással és a módosított Alapító Okirat rendelkezéseivel.

B.

KÜLÖN TULAJDON

Természetben megosztva az egyes tulajdonostársak külön tulajdonában lévő mint társasház tulajdoni illetőségük alkotórészei - a közös tulajdonban maradó
vagyonrészek közös birtoklásának és használatának jogával az egyes öröklakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, azok tartozékaival, felszereléseivel a az
alábbiak szerint: (ez megfelel az Alapító Okirat módosításának napján fennálló
állapotnak is)
A közös tulajdonból az egyes külön tulajdont képező ingatlanokhoz tartozó
tulajdoni hányad nagyságát a tulajdonostársak az egyes külön tulajdont képező
ingatlanok alapterületének a társasház közös tulajdonba tartozó alapterületéhez
viszonyított arányában állapította meg.
1.)

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT-ot (székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41, statisztikai számjel:
15735643-8411-321-01, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1/1 arányban illeti a terveken 1. számmal jelölt, a természetben a 1011
Budapest Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti összesen: 184 m2 hasznos
alapterülettel egyéb helyiség a hozzá tartozó: iroda és szociális

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20.24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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helyiség, valamint a közös tulajdonban lévő részekből 386/10000
hányad, melv albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/1.
2. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg,: 01-09-863463,
statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01, adószám: 13596174-2-41;
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 2. számmal jelölt,
a természetben a 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti
összesen: 24 m2 hasznos alapterülettel egyéb helyiség a hozzá tartozó:
iroda valamint a közös tulajdonban lévő részekből 50/10000 hányad,
mely albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/2..

3. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg,: 01-09-863463,
statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01, adószám: 13596174-2-41;
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti, a terveken 3. számmal jelölt,
a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 1. szám
alatti három szobás összesen: 100 m2 hasznos alapterületű öröklakás a
hozzá tartozó: konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, kamra, valamint a
közös tulajdonban lévő részekből 210/10000 hányad, melv albetét
helyrajzi száma: 14434/0/A/3.

4. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg,: 01-09-863463,
statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01, adószám: 13596174-2-41;
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 4. számmal jelölt,
a természetben alOII Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 2. szám
alatti kettő szoba és egy fél szobás összesen: 88 m2 hasznos
alapterületű öröklakás a hozzá tartozó: konyha, hall, előszoba,
fürdőszoba, kamra, valamint a közös tulajdonban lévő részekből:
184/10000 hányad, melv albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/4.

5. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 5. számmal jelölt,
a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 2/a.
szám alatti egy szobás összesen: 64 m2 hasznos alapterületű öröklakás
a hozzá tartozó: konyha, hall, előszoba, fürdőszoba, kamra valamint a
közös tulajdonban lévő részekből 135/10000 hányad, melv albetét
helyrajzi száma: 14434/0/A/5.
6. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső sztér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 6. számmal jelölt,
a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 3. szám
alatti összesen: 131 m2 hasznos alapterülettel egyéb helyiség a hozzá
tartozó iroda és szociális helyiség valamint a közös tulajdonban lévő
részekből 275/10000 hányad,
melv albetét
helyrajzi száma:

14434/0/A/6,
7. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 7. számmal jelölt,
a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 4. szám
alatti egy szobás összesen: 36 m2 hasznos alapterületű öröklakás a
hozzá tartozó: konyha, fürdőszoba valamint a közös tulajdonban lévő
részekből 75/10000hánYad. melv albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/7,

8. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint)_l/1 arányban illeti a terveken 8. számmal jelölt,
természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 5. szám
alatti egy szobás összesen: 50m2 hasznos alapterületű öröklakás a
hozzá tartozó konyha, közlekedő, zuhanyzó, WC valamint a közös
tulajdonban lévő részekből WS/IOPOOhánvad. melv albetét helyrajzi
száma: 14434/0/A/8,

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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9. )

NAGY ARANKA ERZSÉBET-et (születési neve: Nagy Aranka Erzsébet;
születési hely, idő: Tatatháza, 1950. 10. 21.; személyi száma: 2-501021
5257, anyja neve: Abrámovics Aranka, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1.) 1/1 arányban illeti a terveken 9. számmal jelölt,
természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. földszint 6. szám
alatti két szobás összesen: 51 m2 hasznos alapterületű öröklakás a
hozzá tartozó előszoba, WC-zuhanyzó valamint a közös tulajdonban
lévő részekből 108/10000 hányad melv albetét helyrajzi száma:

14434/0/A/9;.
10. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT.
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 10. számmal
jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.1. emelet 1/a.
szám alatti egy szobás összesen: 38 m2 hasznos alapterületű öröklakás
a hozzá tartozó konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, kamra, valamint a
közös tulajdonban lévő részekből 80/10000 hányad, melv albetét
helyrajzi száma: 14434/0/A/10..

11. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT.
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 11. számmal
jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. emelet 1.
szám alatti egy szoba két félszobás összesen: 70m2 hasznos
alapterületű öröklakás a hozzá tartozó előszoba, fürdőszoba, WC,
főzőfülke, étkező, közlekedő valamint a közös tulajdonban lévő
részekből
147/10000 hányad,
melv albetét
helyrajzi száma:

14434/0/A/11.
12. )

Dr. Horváth Katalint (születési neve: Horváth Katalin; születési hely, idő:
London, 1959. június 29.; személyi száma: 2-590629-2169; anyja neve.:
Mersits Jolán Katalin, lakcím: 1023 Budapest, Lukács utca 2. 2. em. 11.)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók

21
1/4-ed arányban, Horváth Ferencet (születési neve: Horváth Ferenc;
születési hely, idő: London, 1957. szeptember 30.; személyi száma: 1
570930-0016; anyja neve: Mersits Jolán Katalin, lakcím: 2162 Őrbottyán,
Tavasz utca 66.) Wed arányban és Horváth Ferencnét (születési neve:
Mersits Jolán Katalin; születési hely, idő: Budapest, 1932.05.26; személyi
azonosító jel: 2-320526-5057; anyja neve: Zostyák Katalin; lakcím: 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. em. 2.) 1/2 arányban illeti a terveken
12. számmal jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1.
emelet 2. szám alatti 3 szobás, összesen 116 m2 hasznos alapterületű
öröklakás a hozzá tartozó előszoba, fürdőszoba, WC, kamra, erkélyek
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 243/10000 hányad, melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/12^
A 13-18. albetétek összevonva 18. szám alatt.
18. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT.
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg, 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a tervekben 18. számmal
jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.1. emelet 3.
szám alatti összesen: 527 m2 hasznos alapterületű iroda a közös
tulajdonban levő részekből 1106/10000 hányad, melv albetét helyrajzi
száma: 14434/0/A/18.

19. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.,
Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 19. számmal
jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.2. emelet 1-5.
szám alatti összesen: 710 m2 hasznos alapterületű egyéb helyiség a
hozzá tartozó iroda, szociális helyiségek, valamint a közös tulajdonban
lévő részekből 1490/10000 hányad, melv albetét helyrajzi száma:

14434/0/A/19,

Budapest L Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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20. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 20. számmal
jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet 6.
szám alatti összesen: 85 m2 hasznos alapterületű öröklakás a hozzá
tartozó iroda, szociális helyiségek, valamint a közös tulajdonban lévő
részekből
178/10000 hányad,
melv albetét
helyrajzi száma:

14434/0/A/20;.
21. )

MOLNÁR TAMÁS-t (születési neve: Molnár Tamás, személyi száma: 1
540922-0472; anyja neve: Hornyai Zsuzsanna, született: Budapest, 1954.
szeptember 22. lakik: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) és BITTERA
DÓRA MÁRIÁT (születési neve: Bittera Dóra Mária; személyi száma: 2
581223-1095, anyja neve: Török Mária, született: Budapest, 1958.
december 23.; lakik: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. Ill/l.) 1/2-1/2 ed arányban illeti a tervek szerint 21. számmal jelölt, természetben 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3. emelet 1. szám alatti három szoba és
egy félszobás összesen: 112 m2 hasznos alapterületű öröklakás a hozzá
tartozó konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, kamra valamint a közös
tulajdonban lévő részekből 235/10000 hányad, melv albetét helyrajzi
száma: 14434/0/A/2 U

22. )

Dr. ZÁGONI-BOGSCH ÁDÁM-ot (születési neve: Zágoni-Bogsch Ádám,
születési hely, idő: Budapest, 1990.; augusztus 27.; személyi száma: 1
900827-7314, anyja neve: Bogsch Hanna Éva, lakcím: 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1. 111/2.) és DR. BOGSCH HANNA ÉVÁ-T (születési neve:
Bogsch Hanna Éva, személyi száma: 2-630621-5334, anyja neve:
Teschler Janka, születési hely, idő: Budapest, 1963. június 21.; lakcím:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.111.2.) 9/10 illetve 1/10 arányban illeti
a terveken 22. számmal jelölt természetben 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1. 3. emelet 2. szám alatti öt szobás összesen 163 m2 hasznos
alapterületű öröklakás a hozzá tartozó előszoba, fürdőszoba,
közlekedő, zuhanyzó-WC, hall, konyha, étkező, kamra, valamint a
közös tulajdonban lévő részekből 342/10000 hányad melv albetét

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9, 35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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helyrajzi száma: 14434/0/A/22.. (Bejegyzett életjáradéki jogosult: Dr.
Bogsch Attila (anyja neve: Schaffer Ilona, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső
tér 1.), Dr. Bogsch Attiláné (születési neve: Teschler Janka, anyja neve:
Cholnoky Hanna, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.),
bejegyzett haszonélvező: Dr. Bogsch Hanna (születési neve: Bogsch
Hanna Éva, anyja neve: Teschler Janka, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1.), Dr. Zágoni Tamás (anyja neve: Dr. Rumpold Lívia, lakcím:
1011
Budapest,
Szilágyi
Dezső
tér
1.
111/2.).
23. )

Alexandra Barbara Bogsch (német állampolgár, születési név:
Alexandra Barbara Bogsch; születési hely és idő: München, 1991.12.09.
anyja neve: Szamosvári Erika; személyi azonosító: nincs; lakcíme:
Kellerstrasse 16, 81667 München, Németország, 1/1 arányban illeti a
terveken 23. számmal jelölt természetben 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1. 3, emelet 3. szám alatti három szobás összesen 111 m2
hasznos alapterületű öröklakás a hozzá tartozó előszoba, fürdőszoba,
WC, konyha, kamra valamint a közös tulajdonban lévő részekből
233/10000 hányad, melv albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/23..

24. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a tervek szerint 24. számmal
jelölt természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3. emelet 4.
szám alatti három szoba és egy félszobás összesen: 137 m2 hasznos
alapterületű öröklakás a hozzá tartozó konyha, előszoba, fürdőszoba,
WC, kamra, valamint a közös tulajdonban lévő részekből 287/10000
hányad melv albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/24.

25. )

BOGSCH ATTILA ÁDÁM-ot (születési neve: Bogsch Attila Ádám; személyi
száma: 1-891205-0506, született: Budapest, 1989. 12. 05.; anyja neve:
Szamosvári Erika, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. )1/1
arányban illeti a terveken 25. számmal jelölt természetben 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.3. emelet 5/A. szám alatti két szobás
összesen: 95 m2 hasznos alapterületű öröklakás a hozzá tartozó
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előszoba, fürdőszoba, WC, konyha, közlekedő valamint a közös
tulajdoni hányadban lévő részekből 199/10000 hányad, melv albetét
helyrajzi száma: 14434/0/A/25.(Bejegyzett haszonélvező: Bogsch Ádám
Attila (anyja neve: Teschler Janka, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.),
Dr. Bogsch Hanna Éva (születési neve: Bogsch Hanna Éva, anyja neve:
Teschler Janka, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.)
26. )

BOGSCH ATTILA ÁDÁM-ot (születési neve: Bogsch Attila Ádám;
személyi száma: 1-891205-0506, született: Budapest, 1989. 12. 05.; anyja
neve: Szamosvári Erika, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) 1/1
arányban illeti a terveken a 26. számmal jelölt természetben 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3. emelet 5. szám alatti három szobás
összesen: 108 m2 hasznos alapterületű öröklakás a hozzá tartozó
előszoba, fürdőszoba, WC, konyha, hall valamint a közös tulajdonban
lévő részekből 227/10000 hányad melv albetét helyrajzi száma:
14434/0/A/26, (bejegyzett haszonélvező: Dr. Bogsch Attila (anyja neve:
Schaffer Ilona, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.), Dr. Bogsch
Attiláné (születési neve: Teschler Janka, anyja neve: Cholnoky Hanna,
lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.), Dr. Bogsch Hanna (anyja
neve: Teschler Janka, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.),
Bogsch Ádám (anyja neve: Teschler Janka, lakcím: 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1.)

27. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 27. számmal jelölt
természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3. emelet 6. szám
alatti két szoba és egy félszobás összesen: 85 m2 hasznos alapterületű
öröklakás a hozzá tartozó előszoba, fürdőszoba, WC, konyha, kamra,
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 178/10000 hányad, melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/27^

28. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
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adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 28. számmal jelölt
természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. emelet 2/A. szám
alatti egy szoba és egy félszobás, WC és zuhanyzós összesen: 51 m2
hasznos alapterületű öröklakás a hozzá tartozó konyha, valamint a
közös tulajdonban lévő részekből 107/10000 hányad, melv albetét
helyrajzi száma: 14434/0/A/28..
29. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 29. számmal
jelölt, a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint
1. szám alatti összesen: 427 m2 hasznos alapterülettel pincei tároló,
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 896/10000 hányad, melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/29.

30. )

ZÁGONI-BOGSCH ÁDÁM-ot (születési neve: Zágoni-Bogsch Ádám,
születési hely, idő: Budapest, 1990.; augusztus 27.; személyi száma: 1
900827-7314, anyja neve: Bogsch Hanna Éva, lakcím: 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1. 111/2.) és DR. BOGSCH HANNA ÉVÁ-T (születési neve:
Bogsch Hanna Éva, személyi száma: 2-630621-5334, anyja neve:
Teschler Janka, születési hely, idő: Budapest, 1963. június 21.; lakcím:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 111.2.) 147/477 és 16/477 arányban,
Alexandra Barbara Bogsch (német állampolgár, születési név:
Alexandra Barbara Bogsch; születési hely és idő: München, 1991.12.09.
anyja neve: Szamosvári Erika; személyi azonosító: nincs; lakcíme:
Kellerstrasse 16, 81667 München, Németország 111/477 arányban,
illetve BOGSCH ATTILA ÁDÁM-ot (születési neve: Bogsch Attila Ádám;
személyi száma: 1-891205-0506, született: Budapest, 1989. 12. 05.; anyja
neve: Szamosvári Erika, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. )
203/477 arányban illeti a terveken 30. számmal jelölt természetben
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint 2. szám alatti összesen:
113 m2 hasznos alapterülettel pincei tároló, valamint a közös
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tulajdonban lévő részekből 237/10000 hányad, melv albetét helyrajzi
szánna: 14434/0/A/30.
31. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 31. számmal
jelölt, a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint
3. szám alatti összesen: 13 m2 hasznos alapterülettel pincei tároló,
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 27/10000 hányad, melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/31.

32. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 32. számmal
jelölt, a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint
4. szám alatti összesen: 8 m2 hasznos alapterülettel pincei tároló,
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 17/10000 hányad, melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/32.

33. )

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT-ot (székhely: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41, statisztikai számjel:
15735643-8411-321-01, képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester)
1/1 arányban illeti a terveken 33. számmal jelölt, a természetben a 1011
Budapest Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint 10. szám alatti összesen: 42 m2
hasznos alapterülettel pincei tároló, valamint a közös tulajdonban lévő
részekből
88/10000
hányad,
melv
albetét
helyrajzi
száma:

14434/0/A/33.
34. )

CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg. 01-09-863463,
adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01,
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 34. számmal
jelölt, a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint
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9. szám alatti összesen: 15 m2 hasznos alapterülettel pincei tároló,
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 31/10000 hányad melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/34.

35. )

NAGY ARANKA ERZSÉBET-et (születési neve: Nagy Aranka Erzsébet;
születési hely, idő: Tataháza, 1950. 10. 21.; személyi száma: 2-501021
5257, anyja neve: Abrámovics Aranka, lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1.) 1/1 arányban illeti a terveken 35. számmal jelölt,
természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint 8. szám
alatti összesen 12 m2 hasznos alapterületű tároló valamint a közös
tulajdonban lévő részekből 25/10000 hányad, melv albetét helyrajzi
száma: 14434/0/A/35j.

36. )

MOLNÁR TAMÁS-t (születési neve: Molnár Tamás, személyi száma: 1
540922-0472; anyja neve: Hornyai Zsuzsanna, született: Budapest, 1954.
szeptember 22. lakik: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) és BITTERA
DÓRA MÁRIÁT (születési neve: Bittera Dóra Mária; személyi száma: 2
581223-1095, anyja neve: Török Mária, született: Budapest, 1958.
december 23.; lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. Ill/1.) 1/2-1/2
-ed arányban illeti a tervek szerint 36. számmal jelölt, természetben

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3. emelet 1. pinceszint 7. szám
alatti összesen 27 m2 hasznos alapterületű pincei tároló valamint a
közös tulajdonban lévő részekből 57/10000 hányad, melv albetét
helyrajzi száma: 14434/0/A/36.
37. )

Dr. Horváth Katalint (születési neve: Horváth Katalin; születési hely, idő:
London, 1959. június 29.; személyi száma: 2-590629-2169; anyja neve:
Mersits Jolán Katalin; lakcím: 1023 Budapest, Lukács utca 2. 2. em. 11.)
1/4-ed arányban, Horváth Ferencet (születési neve: Horváth Ferenc;
születési hely, idő: London, 1957. szeptember 30.; személyi száma: 1
570930-0016; anyja neve: Mersits Jolán Katalin; lakcím: 2162 Őrbottyán,
Tavasz utca 66.) ’A-ed arányban és Horváth Ferencnét (születési neve:
Mersits Jolán Katalin; születési hely, idő: Budapest, 1932.05.26; személyi
azonosító jel: 2-320526-5057; anyja neve: Zostyák Katalin; lakcím: 1011
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Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. em. 2.) 1/2 arányban illeti a terveken
37. számmal jelölt, természetben 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
pinceszint 6. szám alatti összesen 28 m2 hasznos alapterületű pincei
tároló valamint a közös tulajdonban lévő részekből 59/10000 hányad.
mely albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/37.
38. ) CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Cg,: 01-09-863463,
statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01, adószám: 13596174-2-41;
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti, a terveken 38. számmal
jelölt, a természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. pinceszint
5. szám alatti összesen 46 m2 hasznos alapterületű pincei tároló,
valamint a közös tulajdonban lévő részekből 97/10000 hányad, melv
albetét helyrajzi száma: 14434/0/A/38.
39. ) CITY PROPERTIES INGATLANFORGALMAZÓ ÉS INGATLANFEJLESZTŐ KFT-t
(székhely: 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1. Cq. 01-09-863463
adószám: 13596174-2-41: statisztikai számlel: 13596174-6810-113-01
ügyvezető: Erdei Bálint) 1/1 arányban illeti a terveken 39. számmal
(elölt a természetben a 1011 Budapest Szilá i Dezső tér 1. tetőszint
szám alatti összesen: 899 m2 hasznos ala; területű padlástér valamint
a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő részekből 1886 10000 hányad
mel albetét várható helyrajzi száma: 14434 0 A 39.

AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Tulaidonostársak ezúton egyhangú határozatukkal kérik, és egyben feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájutásukat adják ahhoz, hoc
az illetékes Földhivatal
közös tulajdon megszűnése 'pacimén a jelen Okirat és mellékletei alagján a
14434/0/A 39 alatti albetétet a közös tulajdonban maradóyvaq^onból feltüntetett
tulajdoni hán addal együtt önálló ingatlanként e ezze be az incatlann ilvántartásba továbbá az 1-38-ia felsorolt albetétekhez a közös tulajdonból
illető tulajdoni hányadot módosítsa.
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Kérik továbbá a 14434101AI39 hrsz. alatti albetétre a jelen Alapító Okirat szerint a
City Properties Kft. 1/1 arányú tulajdonjogát közös tulajdon megszűnése
jogcímén jegyezze be.

IV.
A TULAJDONOSTÁRSAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1

4.2

4.3

A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a
használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e
jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz
fűződő joga és törvényes érdeke sérelmével.
Lakóépület esetén a társasház közgyűlése megtilthatja a külön tulajdonban
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása módjának
megváltoztatását, ha az a társasház működését vagy a lakhatás nyugalmát
zavarná.
A tulajdonosa nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott
használatához a lakás nyugalma - így különösen: a zaj-és rezgésvédelem,
illetőleg a lakókörnyezetet veszélyeztető más tevékenység megelőzése érdekében
az
erre
vonatkozó
külön
jogszabályok
előírásainak
figyelembevételével kikötött feltételt tartalmazó hozzájáruló határozatot is
hozhat. A fent említett közgyűlési határozatot az összes tulajdoni hányad
szerinti - a közvetlenül érintett szomszédos tulajdonostársak legalább
kétharmadának igenlő szavazatát is magában foglaló - legalább egyszerű
szavazatföbbséggel
állapítja
meg.
A
közös
képviselő vagy az
intézőbizottság elnöke felhívására a határozati javaslatról a tulajdonostársak
a
szervezeti-működési
szabályzatban
meghatározott
részletes
szabályoknak megfelelően - írásban is szavazhatnak. Az írásbeli szavazás
eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - a szavazásra
megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - írásban köteles a
tulajdonostársakkal közölni.
Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használata
jogszabályban
meghatározott
engedélyhez
kötött
tevékenységhez
szükséges, az engedély akkor adható ki, ha a hatóság felhívására - 30
napos határidőn belül - a tulajdonosnem hozott tiltó határozatot.
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4.4 A tulajdonostárs köteles
a) fenntartani, és szükség szerint felújítani a külön tulajdonában álló lakást,
b) a szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele együtt lakó
személy, valamint az, akinek lakása használatát átengedte, betartsa a
16. § rendelkezéseit,
c) lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön-tulajdonú lakásába a közösség
megbízottja a közös berendezésekkel
összefüggésbena szükséges
ellenőrzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése céljából
arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs illetőleg a bentlakó
szükségtelen háborítása nélkül,
d) a lakásában tervezett építkezésről értesíteni a közös képviselőt,
e) A közösség, illetőleg a tulajdonostárs köteles megtéríteni a c) pont szerinti
beavatkozással okozott kárt.

4.5

Az
építtető
tulajdonostársa
a
lakásában
tervezett
építkezés
megkezdéséhez a tulajdonostársak4/5-ének írásbeli hozzájáruló
nyilatkozatát köteles beszerezni, ha a munka az alapító okiratban közös
tulajdonként
megjelölt
épületrészt
érinti.
Az
építtető
tulajdonostárs
a
többi
tulajdonostárs
hozzájáruló
nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett
építkezés elvégzésére, ha a munka az alapító okiratban közös
tulajdonként meghatározott épületrészt nem érinti.
Ha a fenti bekezdésben említett - az építésügyi hatóság jogerős és
végrehajtható építési engedélye alapján elvégzett - munka olyan
lakásmegosztást, illetőleg lakásösszevonást eredményez,
amelynek
alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni
hányada változatlan marad, a tulajdonosaz összes tulajdoni hányad
szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító
okiratot módosíthatja.
A változás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésének feltétele,
hogy az építtető tulajdonostárs az építésügyi hatóság jogerős és
végrehajtható használatbavételi engedélyét az ingatlan-nyilvántartási
iratokhoz csatolja.
A tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek bejelenteni a szervezeti és
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működési szabályzat szerint:
a)
a külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást,
b)
lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető,
természetes személyes adatát, illetőleg a jogi személy nyilvános adatát
c)
a külön tulajdonát bérlő személy b) pontnak megfelelő adatát,
d)
a külön tulajdonában lakó személyek számát
ej
haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező nevét.
4.6

4.7

Ha a tulajdonostárs vagy a volt tulajdonostárs, illetőleg a bérlő vagy a volt
bérlő a közös költség tartozását, illetőleg a közüzemi szolgáltatásra, a
központi
fűtésés
melegvíz-szolgáltatásra
fennálló
díjtartozását
kiegyenlítette, a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a részére
bejelentett és a tartozással összefüggő adatot haladéktalanul köteles
törölni.
A fenti bekezdés 4.6 pont c) és d) alpontjaiban említett adatok bejelentése
akkor írható elő, ha a közüzemi szolgáltatás, illetőleg a központi fűtés- és
melegvíz-szolgáltatás díja a bérlőt terheli, vagy azt a bentlakó személyek
száma szerint kell a tulajdonostársak között megosztani. A tulajdonostárs
köteles a bérlőt a rá vonatkozó adat bejelentéséről - ha erre vonatkozóan a
szervezeti-működési szabályzat kötelezést tartalmaz - tájékoztatni.
Ha a fenti bekezdésben említett esetben a bérlő - írásbeli felszólítás ellenére
- a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a keletkezett hátralék
összegének megfizetéséért az érintett tulajdonostársnak helytállási
kötelezettsége áll fenn.
A bérlő írásbeli felszólítására, illetőleg a hátralék megfizetésére vonatkozó
részletes előírásokat a szervezeti-működési szabályzatban kell megállapítani.
A szervezeti-működési szabályzat az említett bejelentés megtételére
birtokbavételt, illetőleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését követő 60 nap közötti határidőt állapít meg.
A közös képviselő felhatalmazást kap arra, hogy a fent említett adatokról
nyilvántartást vezessen. A közös képviselő a nyilvántartásba vett adatokról
kizárólag a közüzemi szolgáltató, a központi fűtés-és melegvíz-szolgáltatója,
valamint a bíróság részére adhat tájékoztatást.
A tulajdonostársak a 14434/0/A/1-14434/0/A/39-ig számozott albetétekben
nyilvántartott valamennyi külön tulajdonban álló ingatlan tekintetében
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eladás esetére egymás javára elővásárlási jogot alapítanak, erre tekintettel
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a
Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatal az itt megalapított elővásárlási jogot
valamennyi fenti albetétben nyilvántartott önálló ingatlan tulajdoni lapjára
bejegyezze az ingatlan nyilvántartásba.
Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívást a közös képviselő
részére kell kézbesíteni, aki 15 naptári napon belül gondoskodik a
tulajdonostársak részére történő sokszorosításáról és kikézbesítéséről. Az
elővásárlási jog gyakorlására az erre vonatkozó felhívás közös képviselő által
történő átvételétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre, ez a határidő
jogvesztő.
A Ptk. 5:81. § (4) bekezdése és a Társasházi Törvény 5. § (4) bekezdése
értelmében a külön jogszabályban biztosított elővásárlási jog megelőzi a
tulajdonostársat az Alapító Okirat alapján megillető elővásárlási jogot. A
Társasház szempontjából különösen ilyen külön jogszabály a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény.

A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE
A Társasház szervei a tulajdonosés a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság.
A közösség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen valamennyi
tulajdonostárs részt vehet. A közösség ügyintézését a közös képviselő látja el. A
közös képviselőt a számvizsgáló bizottság ellenőrzi a tulajdonosszámára.
5.
5.1

A közgyűlés
A tulajdonoshatároz:
a) a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról,
fenntartásáról, felújításáról, a közösséget terhelő kötelezettségek
elvállalásáról
b) a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének és
tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról,
felmentéséről és díjazásáról,
c) a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról,
valamint a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság részére a
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felmentvény megadásáról [48. § (2) bek.],
d) a házirend megállapításáról,
e) minden olyan ügyben, amelyet az alapító okirat/szervezeti és működési
szabályzat nem utal a közös képviselő, az intézőbizottság vagy a
számvizsgáló bizottság hatáskörébe.
5.2

5.3
5.4

A közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokhoz a tulajdonostársak egyhangú határozata
szükséges.
A tulajdonosa közös képviselőt, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor
felmentheti.
A tulajdonoshatározatával a legalább három hónapnak megfelelő közös
költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön
tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzáloggal
való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául.
A határozat meghozatala során a hátralékos tulajdonostárs nem élhet a
szavazati jogával, az ő tulajdoni hányadát a határozatképesség
megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.
A határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére a Tht-ban meghatározott
jogorvoslat lehetőségének feltüntetésével kézbesíteni kell. A közös képviselő
vagy az intézőbizottság elnöke a hátralékos tulajdonostárs külön
tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzáloggal
való megterhelését - a tulajdonosösszehívása nélkül - akkor rendelheti el, ha
erre őt a szervezeti-működési szabályzat felhatalmazza.
A jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről szóló közgyűlési határozatot,
illetőleg a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke rendelkezését
közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett
magánokiratba
kell
foglalni.
A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése három hónapnak megfelelő
hátralékonként megismételhető.
Ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a közös
képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kiegyenlítést követő nyolc napon
belül köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni; az engedélyt
közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett
magánokiratba kell foglalni.
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5.5

A közgyűlést a közös képviselő hívhatja össze. A közgyűlésre valamennyi
tulajdonostársat írásban kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy
példányát a társasházban - jól látható helyen - ki kell függeszteni.
Sürgős esetet - így különösen: a közös tulajdonban álló épületrészek,
épületberendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül
veszélyeztető helyzet kialakulását - kivéve az írásbeli meghívót legkésőbb a
tulajdonosidőpontja előtt nyolc nappal meg kell küldeni.
A tulajdonostárs által írásban meghatalmazott általános képviselőt a
közgyűlésre minden esetben meg kell hívni. Az általános, illetőleg az eseti
meghatalmazásra egyebekben a Ptk.- ban foglaltak az irányadók.
A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési
jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs
megválasztására, valamint a szavazásra előterjesztett napirendet. A
meghirdetett napirendben nem szereplő ügyben érvényes határozatot
hozni nem lehet.
Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves
elszámolásról a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a
szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb
május 31-ig meg kell tartani.
Kötelező a tulajdonosösszehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével
rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra
tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a közös képviselő vagy az
intézőbizottság elnöke a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belüli
időpontra a közgyűlést nem hívja össze, azt a harmincadik napot követő 15
napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén
az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott
bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.
A tulajdonosakkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak
több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak.
A határozatképességet a tulajdonosmegnyitását követően, továbbá az
egyes napirendekről történő szavazást megelőzően a tulajdonosáltal
megválasztott elnöklő személy és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője állapítja
meg.
Ha a tulajdonosnem határozatképes, vagy az elnöklő személy a közgyűlést
a határozatképtelenné válása miatt berekesztette, megismételt közgyűlést
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kell tartani.
A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon
belüli időpontban az eredetivel azonos - a határozatképtelenné vált
tulajdonosesetén a tulajdonosberekesztését követően fennmaradó napirenddel
kell
összehívni.
A
megismételt
tulajdonosaz eredeti
tulajdonosmeghívójában az eredeti tulajdonoshatározatképességétől függő
feltétellel is kitűzhető.
A megismételt tulajdonosa jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül
határozatképes; ezt a körülményt a megismételt tulajdonosmeghívójában
fel kell tüntetni azzal, hogy ahol a Tht. a tulajdonostársak tulajdoni hányada
alapján számított meghatározott arányát követeli meg a határozat
elfogadásához, ennek hiányában a kérdésben határozat nem hozható.
A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti
meg a szavazati jog. Ha a törvény másképpen nem rendelkezik, a
közgyűlés, illetőleg a megismételt tulajdonosa határozatát a jelen levő
tulajdonostársak
tulajdoni
hányada
alapján
számított
egyszerű
szavazattöbbséggel hozza meg.
A közgyűlésen - a határozatot is tartalmazó - jegyzőkönyvet kell vezetni,
amelyet a közgyűlésen elnöklő személy és két tulajdonostárs az aláírásával
hitelesít.
A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet, és arról - a másolási
költség megfizetésével - másolatot kérhet.
A közgyűlésen meghozott határozatokról a közös képviselőnek vagy az
intézőbizottság
elnökének
valamennyi
tulajdonostársat
írásban,
a
tulajdonosmegtartásától számított 8 napon belül értesítenie kell.
A Tht-ban meghatározott eseteken kívül más közgyűlési határozat is
meghozható írásban. Ebben az esetben a közgyűlési napirendre
vonatkozóan a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke felhívásához
mellékelt írásbeli határozati javaslatról - ha számvizsgáló bizottság működik,
írásbeli véleményének ismeretében - a tulajdonostársak írásban szavaznak.
Az írásbeli szavazásnak és az eredmény megállapításának részletes
szabályait a szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni. Az
írásbeli szavazás eredményéről a közös képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke - a Tht. 19. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a tulajdonostársakat.
Budapest L Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapitó

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23, 30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók

36

Ha a tulajdonoshatározata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a
szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos
érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti
a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat
meghozatalától számított hatvan napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.
A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a
végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.
5.6

A tulajdonosegyhangú határozata szükséges
a) rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz
b) az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, az egész dolog
haszonélvezetbe vagy használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez,
vagy más módon való megterheléséhez.
c) A Társasházi Alapító Okirat Módosításához - kivéve ha jogszabály vagy a
jelen Alapító Okirat eltérően rendelkezik- különösen ll/A/5. pont.

6.

6.1

Közös képviselő

A közös képviselő jogkörében eljárva köteles
a.) a tulajdonoshatározatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról,
hogy
azok
megfeleljenek
a
jogszabályok,
az
alapító
okirat
rendelkezéseinek,
b.) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának
biztosítása érdekében,
c.) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való
hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos
igényeit
d.) tulajdonoshatározata alapján társasház kezelői tevékenységet is ellátni,
e.) köteles megőrizni a földhivatalhoz benyújtott alapító okirat és szervezeti és
működési szabályzat egy példányát.
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A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a külön tulajdont érintő
tulajdonosváltozás esetén - a szerződő felek kérésére, részükre - köteles az
elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni.
A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a külön tulajdont érintő
tulajdonosváltozás esetén - a tulajdonostárs kérésére - köteles írásbeli
nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról. Ha tartozás áll fenn, a
nyilatkozatban a hátralék összegét is meg kell jelölni. Az írásbeli nyilatkozat
tartalmáért fennálló felelősségre a Ptk. szabályai az irányadóak.
A tulajdonostársnak az ingatlan per-, teher-, és igénymentességéről tett
szavatossági nyilatkozata a közösköltség-tartozás alól történő mentesség
szavatolására kiterjed akkor is, ha a szerződés megkötése során a tartozás
fennállásának kérdésében nem kéri a közös képviselő (az intézőbizottság
elnöke) Tht-ban meghatározott nyilatkozatának megadását.
6.2

A közös képviselő évenként költségvetési javaslatot készít, amely
tartalmazza
a.) a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat
költségnemenként,
b.) a tervezett üzemeltetési, karbantartási, és fenntartási munkákat,
c.) a közös költséghez való hozzájárulás összegét - a tulajdonostársak nevének
feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek szerinti bontásban.

6.3

A közös képviselő által készített éves elszámolás tartalmazza
a.) a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség
megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított
szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat,
valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák
részletezésében,
b.) a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség
javára még nem teljesített - lejárt - követelések részletezését és a behajtás
érdekében megtett intézkedéseket is,
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c.) az a)-b) pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési
helye szerint részletezve,
d.) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi-eszköz leltárát,
e.) a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket,
továbbá
f.) a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését - a
tulajdonostársak nevének feltüntetésével - a külön tulajdonban lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
6.4

Az éves elszámolás elfogadása esetén a tulajdonosa közös képviselő
tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja (felmentvény). A felmentvény
nem jelenti az esetleges kártérítési igényről történő lemondást. A közös
képviselő (az intézőbizottság elnöke) - ha a tulajdonosé megbízatása alól
felmenti - köteles az új közös képviselő (az intézőbizottság új elnöke) részére a
megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv
alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi
nyilatkozattal együtt, átadni.

6.5.

Nem lehet közös képviselő, illetőleg nem láthat el társasház-kezelési
tevékenységet

a.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b.) akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet
hatálya alatt,
c.) az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely
ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított
fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
d.) az, aki a gazdasági társaságokról szóló (Gt.) alapján vezető tisztségviselő
nem lehet,
e.) akivel kapcsolatban a Tht-ban meghatározott egyéb ok áll fent.
A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja, illetőleg az egyéni
vállalkozó - ha a tulajdonosígy határozott - köteles a részére kiállított
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6.6

hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetőleg a közös képviselet ellátásával, a
társasház-kezelői
tevékenység
végzésével
kapcsolatos
nemleges
köztartozásról, valamint a székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes első fokú
bíróságtól a végrehajtásra átadott tartozás alóli mentességről szóló
igazolásokat a tulajdonoshatározatában megjelölt határidőig beszerezni, és
azt a tulajdonoshatározata alapján ezzel megbízott személy részére
bemutatni.
A gazdasági társaság vezetője a részére kiállított hatósági erkölcsi
bizonyítványt, illetőleg a gazdasági társaság képviselője a gazdasági
társaság részére kiállított nemleges köztartozásról szóló igazolásokat - a
tulajdonosfenti bekezdésben említett határozatának megfelelően - köteles
beszerezni és bemutatni.
A közös képviselő jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság
és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel
szemben hatálytalan.

7.

Számvizsgáló Bizottság

7.1

A számvizsgáló bizottság jogosult:
a.) a közös képviselő ügyintézését bármikor, a közösség pénzforgalmát
havonta ellenőrizni,
b.) a tulajdonoselé terjesztett határozati javaslatot, így különösen a
költségvetést és az elszámolás, valamint az alapító okirat, illetőleg a
szervezeti és működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett
a bemutatott számlákat véleményezni,
c.) a közös képviselő díjazására javaslatot tenni,
d.) a közgyűlést összehívni, ha a közös képviselő az erre vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget

7.2

Az éves beszámoló kizárólag a számvizsgáló bizottság jóváhagyása után
terjeszthető a tulajdonoselé.
A számvizsgáló bizottságnak három tagja van, tagjai közül elnököt választ. A
számvizsgáló bizottság testületként jár el. A számvizsgáló bizottság
határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van;
határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

7.3
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7.4

A számvizsgáló bizottság legalább kéthavonta, illetőleg szükség szerint
ülésezik. A számvizsgáló bizottság ülését az elnöke, a napirend közlésével
hívja össze.
A számvizsgáló bizottság ülését az elnök köteles összehívni, ha azt bármely
tulajdonostárs kéri, illetőleg akkor, ha megítélése szerint a közös képviselő
tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, a szervezeti és működési
szabályzatba, illetve a tulajdonoshatározataiba ütközik, vagy egyébként
sérti a közösség vagy a tulajdonostársak érdekeit.

8.

Társasházkezelés, ingatlankezelés

A társasház-kezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához
szükséges a társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági,
műszaki és jogi következmények ismerete.
A társasházkezelő a tevékenységi körén belül:
a.) a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan
b.) a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint
szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a
tervezett felújításokat,
c.) a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház
gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
Az ingatlankezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához
szükséges az ingatlangazdálkodás, valamint az ebben kialakult piaci viszonyok
gazdasági, műszaki és jogi következményeinek ismerete.
Az ingatlankezelő a tevékenységi körén belül:
a.) az ingatlan jellemzőinek ismeretében - gazdasági elemzés alapján tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására vonatkozóan.
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23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

25,26,

Bogsch Attila Ádám
30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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b.) a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja az üzemeltetési és
a karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
c.) a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki az ingatlannal való
gazdálkodás és az ingatlanhasznosítás, a befektetés kérdéseiben.
A hatlakásosnál nagyobb társasház közgyűlése a természetes személy közös
képviselő vagy az intézőbizottság elnöke részére előírhatja a társasház-kezelői
szakképesítés megszerzését, amennyiben a közös képviselő vagy az
intézőbizottság elnöke a tulajdonostársak megbízása alapján, a társasház
kezelésével összefüggő feladatokat is ellátja. Az ilyen közgyűlési határozatban
rendelkezni kell arról is, hogy a szakképesítés megszerzésével járó költség
megfizetése - ha azt a közös képviselő nem vállalja - a tulajdonostársakat terheli.
A Tht. 54. § (l)-(2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség a nem üzletszerű
társasházkezelést végző természetes személy közös képviselőre, illetőleg az
intézőbizottság elnökére nem vonatkozik.
9.

Vegyes rendelkezések

9.1

A társasház működésével, üzemelésével kapcsolatos, vagy bármilyen
egyéb jogcímen keletkező társasházi közös költséget, ilyen jellegű díjakat,
költségeket és kiadásokat a tulajdonostársak a tulajdoni hányadukkal
arányban kötelesek viselni.

9.2

Az alapító okirat módosításához - ha törvény másként nem rendelkezik valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges; a változást be kell
jelenteni a földhivatalnak.

9.3

A közösség egészég terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak
tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű (sortartásos / Ptk. 6:419.§)
kezesség szabályai szerint.

9.4

A nem lakás célú helyiségekre a lakásokra vonatkozó rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók,

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók
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9.5

Ha az alapító okirat rendelkezése nyilvánvaló elírás folytán tévedést
tartalmaz, bármelyik tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól annak
kijavítását

9.6

A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető
tulajdoni hányad és a lakásra (helyiségre) vonatkozó tulajdonjog egymástól
függetlenül
nem
ruházható
át,
és
nem
terhelhető
meg.

Budapest I. Kerület Budavári Ónkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1,33 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22,26 albetét)

Bogsch Ádám Attila
Haszonélvező (25,26 albetét)

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12,37 albetét tulajdonosai, alapítók.

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22 albetét)

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Bogsch Attila Ádám
25,26,30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21,36 albetét tulajdonosai, alapítók
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9.7

A tulaidonostársak jelen okirat aláírásával megbízzák és meghatalmazzák
dr. Muszka Sándor ügyvédet (dr. Muszka Sándor Ü védi Iroda, 1061
Budapest. Andrássv út 17. 1/8.) a jelen okirat elkészítésével, ügyvédi
ellenjegyzésével,
valamint
azzal,
hogy
az
ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése iránti eljárásban, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 32. S (2) bekezdés d) pontja alapján és az ügyvédekről szóló
2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint képviselete
ellátásával.

9.8

A társasház-tulajdonnak jelen okiratban szerződésben nem szabályozott
kérdéseire a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.9

Jelen Okiratot a tulajdonostársak, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:
1. Ajánlat
2. Alaprajz
3. Műszaki Tartalom
4. Vállakozási szerződés
Budapest, 2022..................
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
1, 33 albetét tulajdonosa, alapító

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19,20,24,27,28,29,31,32,34,38,39 albetét
tulajdonosa, alapító

Zágoni-Bogsch Ádám és Dr. Bogsch Hanna Éva
22, 30 albetét tulajdonosai, alapítók

Alexandra Barbara Bogsch
23,30 albetét tulajdonosa, alapító

25,26,

Dr. Horváth Katalin, Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
12, 37 albetét tulajdonosai, alapítók

Bogsch Attila Ádám
30 albetét tulajdonosa, alapító

Molnár Tamás és Bittera Dóra Mária
21, 36 albetét tulajdonosai, alapítók

Nagy Aranka Erzsébet
9,35 albetét tulajdonosa, alapító

Dr. Bogsch Attila
Haszonélvező (22., 26. albetét).

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvező (22., 26. albetét)

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező (22. albetét)

Szerkesztettem és ellenjegyzem: Budapesten, 2022....................... napján:

Dr. Muszka Sándor

ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36065769
K.m.f.

44
Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő

1 /10

KÖZÖS TULAJDONT MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.;
adószám: 15735643-2-41; statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01; képviseli: Váradiné
Naszály Mária polgármester, 585/1 OOOOarányú tulajdonos) mint Tulajdonosi
Nagy Aranka Erzsébet (születési neve: Nagy Aranka Erzsébet; anyja születési neve:
Abrámovics Aranka; születési helye, ideje: Tataháza, 1950.10.20.; lakóhelye: 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1.; személyi azonosító jel: 2-501020-5257; adóazonosító jele: 8306072456;
állampolgársága: magyar, 163/10000 arányú tulajdonos), mint Tulajdonosi
Dr. Horváth Katalin (születési neve: Horváth Katalin; anyja születési neve: Mersits Jolán
Katalin; születési helye, ideje: London (UK), 1959.06.29.; lakóhelye: 1023 Budapest, Lukács
utca 2. 2. em. 11.; személyi azonosító jel: 2-590629-2169; adóazonosító jele:.................. ;
állampolgársága: magyar, 93/10000 arányú tulajdonos), mint Tulajdonos3
Horváth Ferenc (születési neve: Horváth Ferenc; anyja születési neve: Mersits Jolán Katalin;
születési helye, ideje: London (UK), 1957.09.30.; lakóhelye: 2162 Őrbottyán, Tavasz utca 66.;
személyi azonosító jel: 1-570930-0016; adóazonosító jele: 8331444310; állampolgársága:
magyar, 93/10000 arányú tulajdonos), mint Tulajdonos4
Horváth Ferencné (születési neve: Mersits Jolán Katalin; anyja születési neve: Zostyák
Katalin; születési helye, ideje: Budapest, 1932.05.26.; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1. 1. em. 2.; személyi azonosító jel: 2-320526-5057; adóazonosító jele:.................. ;
állampolgársága: magyar, 186/10000 arányú tulajdonos), mint TulajdonosS
Molnár Tamás (születési neve: Molnár Tamás; anyja születési neve: Hornyai Zsuzsanna;
születési helye, ideje: Budapest, 1954.09.22.; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.;
személyi azonosító jel: 1-540922-0472; adóazonosító jele:.................. ; állampolgársága:
magyar, 180/10000 arányú tulajdonos), mint Tulajdonosó
Bittera Dóra Mária (születési neve: Bittera Dóra Mária; anyja születési neve: Török Mária;
születési helye, ideje: Budapest, 1958.12.23.; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
III/L; személyi azonosító jel: 2-581223-1095; adóazonosító jele:.................. ; állampolgársága:
magyar, 180/10000 arányú tulajdonos), mint Tulajdonos7
Dr. Zágoni-Bogsch Ádám (születési neve: Zágoni-Bogsch Ádám; anyja születési neve:
Bogsch Hanna Éva; születési helye, ideje: Budapest, 1990.08.27.; lakóhelye: 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1. III/2.; személyi azonosító jel: 1-900827-7314; adóazonosító jele:
8451633048; állampolgársága: magyar, 379/10000 és 147/477 arányú tulajdonos), mint

TulajdonosS
Dr. Bogsch Hanna Éva (születési neve: Bogsch Hanna Éva; anyja születési neve: Teschler
Janka; születési helye, ideje: Budapest, 1963.06.21.; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső
tér 1. III/2.; személyi azonosító jel: 2-630621-5334; adóazonosító jele: 8352341529;
állampolgársága: magyar, 42/10000 és 16/477 arányú tulajdonos), mint Tulajdonos9

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
Tulajdonosi

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
Többségi tulajdonos

Nagy Aranka Erzsébet
Tulajdonosi

Dr. Horváth Katalin
TulajdonosS

Horváth Ferenc
Tulajdonos4

Horváth Ferencné
TulajdonosS

Molnár Tamás
Tulajdonosé

Bittera Dóra Mária
Tulajdonos?

Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
TulajdonosS

Dr. Bogsch Hanna Éva
Tulajdonos9

Alexandra Barbara Bogsch
TulajdonoslO

Bogsch Attila Ádám
Tulajdonosi 1

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvezői

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvezői

Bogsch Ádám Attila
HaszonélvezőS

Dr. Muszka Sándor
ügyvéd
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Alexandra Barbara Bogsch (születési neve: Alexandra Barbara Bogsch; anyja születési neve:
Szamosvári Erika; születési helye, ideje: München, Németország, 1991.12.09.; lakóhelye:
Kellerstrasse 16, 81667 München, Németország; személyi azonosító jel: nincs; adóazonosító
jele: nincs; útlevélszám: CH1H66X9G; állampolgársága: német, 287/10000 és 111/477 arányú
tulajdonos), mint TulajdonoslO
Bogsch Attila Ádám (születési neve: Bogsch Attila Ádám; anyja születési neve: Szamosvári
Erika; születési helye, ideje Budapest, 1989.12.05.; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső
tér 1.; személyi azonosító jel: 1-891205-0506; adóazonosító jele: nincs; állampolgársága:
magyar, 525/10000 és 203/477 arányú tulajdonos), mint Tulajdonosll
Dr. Bogsch Attiláné (születési neve: Teschler Janka; anyja születési neve: Cholnoky Hanna;
születési helye, ideje: ..........................; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.;
személyi azonosító jel: ........................... ; adóazonosító jele: .....................; állampolgársága:
magyar), mint Haszonélvezői
Dr. Zágoni Tamás (születési neve: Zágoni Tamás; anyja születési neve: Dr. Rumpold Lívia;
születési helye, ideje: .................. ; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III/2.;
személyi azonosító jel: ......................; adóazonosító jele: ...................; állampolgársága:
magyar), mint Haszonélvezői
Bogsch Ádám Attila (születési neve: Bogsch Ádám Attila; anyja születési neve: Teschler
Janka; születési helye, ideje: .......................; lakóhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.;
személyi azonosító jel: ................; adóazonosító jele: ..................; állampolgársága: magyar),

mint HaszonélvezőS,
együttesen, mint a Budapest I. Kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház (a továbbiakban:
Társasház) tulajdonostársai (Tulajdonosok és Haszonélvezők a továbbiakban együttesen:
Tulajdonosok)
másrészről:

a City Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-863463; statisztikai
számjel: 13596174-6810-113-01; adószám: 13596174-2-41; képviseli: Erdei Bálint
ügyvezető), mint 6995/10000 arányú Többségi tulajdonos és mint a Budapest I. Kerület,
Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház (a továbbiakban: Társasház) tulajdonostársa (a
továbbiakban: Többségi tulajdonos)
Tulajdonosok és Többségi tulajdonos a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
Tulajdonosi

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
Többségi tulajdonos

Nagy Aranka Erzsébet
Tulajdonosi

Dr. Horváth Katalin
TulajdonosS

Horváth Ferenc
Tulajdonos4

Horváth Ferencné
TulajdonosS

Molnár Tamás
Tulajdonosó

Bittera Dóra Mária
Tulajdonos?

Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
TulajdonosS

Dr. Bogsch Hanna Éva
Tulajdonos9

Alexandra Barbara Bogsch
TulajdonoslO

Bogsch Attila Ádám
Tulajdonosi 1

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvezői

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvezői

Bogsch Ádám Attila
HaszonélvezőS

Dr. Muszka Sándor
ügyvéd
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Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Társasház Alapító
Okiratának módosítása mellett, a XVI. sorszámú „Padlástér” megjelölésű, társasházi közös
tulajdonban álló ingatlanrészt önálló albetétté alakítják és egyidejűleg az azon keletkező közös
tulajdont megszüntetik akként, hogy a kialakuló önálló albetétet a Többségi tulajdonos részére
elidegenítik a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3) bekezdésében írtak
alkalmazása mellett, melyre tekintettel az alábbi szerződést kötik.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Többségi tulajdonos szándéka az önálló albetétként kialakított,
jelen Szerződés tárgyát képező tetőtéri ingatlan beépítése a melléklet Műszaki Tartalom (a
továbbiakban: Műszaki Tartalom) szerint, melyre vonatkozó építési engedély megszerzéséhez
szükséges folyamatokat maga kezdeményezi (a továbbiakban: Építési engedély).
Tulajdonosok az Építési engedély kiadáshoz szükséges nyilatkozatokat kötelesek megtenni,
illetve kötelesek egyéb módon is együttműködni az Építési engedély kiadása érdekében.
Tulajdonostársak a Műszaki Tartalom megvalósításához feltétlenül és visszavonhatatlanul
hozzájárulnak.. Tulajdonostársak a Műszaki Tartalom megvalósítása esetén a Többségi
tulajdonossal szemben semmilyen jogcímen nem támasztanak igényt.

1.

A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalnál, a
Társasház Alapító Okirata szerint a XVI. sorszámú „Padlástér” megjelölésű, a közös tulajdon
megszüntetését követően várhatóan 14434/0/A/39 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. sz. „tetőszint” alatti, 899 m2 alapterülettel „egyéb
helyiség” megjelöléssel és a közös tulajdonból álló vagyonrészekből 1886/10000 tulajdoni
illetőséggel rendelkező (padlástér rendeltetésű) ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).
1.2. A szerződéskötés időpontjában, az eljáró ügyvéd által a TAKARNET rendszerből a
beszerzett tulajdoni lap másolat alapján a Társasházi törzslapon az alábbi terhek[SMi]
szerepelnek:

Egyebekben az Ingatlan per-, teher-, és igénymentes.

1.3. Többségi tulajdonos kijelenti, hogy a szerződés aláírása előtt a tulajdoni lapot megtekintette,
az abban foglaltakat megismerte, és ennek tudatában köti meg a szerződést.

1.4. A közös tulajdon megszűnése eredményeként a teljes Ingatlan a Többségi tulajdonos
tulajdonába kerül.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
Tulajdonosi

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
Többségi tulajdonos

Nagy Aranka Erzsébet
Tulajdonos?

Dr. Horváth Katalin
TulajdonosS

Horváth Ferenc
Tulajdonos4

Horváth Ferencné
TulajdonosS

Molnár Tamás
Tulajdonosé

Bittera Dóra Mária
Tulajdonos?

Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
TulajdonosS

Dr. Bogsch Hanna Éva
Tulajdonos9

Alexandra Barbara Bogsch
TulajdonoslO

Bogsch Attila Ádám
Tulajdonosi 1

Dr. Bogsch AttUáné
Haszonélvezői

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező?

Bogsch Adám Attila
HaszonélvezőS
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1.5. Tulajdonosok a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Társasház utolsó hatályos alapító
okiratát a Többségi Tulajdonosnak átadják. Tulajdonosok nyilatkoznak, hogy az Ingatlan
vonatkozásában elővásárlási jogukat nem gyakorolják, arról lemondanak, rögzítik továbbá,
hogy a Többségi Tulajdonosnak az Ingatlanra vonatkozóan elővásárlási joga van.

2.

Ellenérték

Szerződő felek a közös tulajdon megszüntetése fejében a Többségi tulajdonos által fizetett
Ellenérték összegét a kölcsönösen kialkudott 73.000.000,- Ft, azaz Hetvenhárommillió forint
összegben állapítják meg (továbbiakban: EIlenértékj.[SM2]

Az Ellenérték megfizetése az alábbiak szerint történik:
2.1. Többségi tulajdonos a jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg banki átutalással egy
összegben megfizet 73.000.000,-Ft, azaz Hetvenhárommillió forint összeget, mint a teljes
Ellenértéket.
Az Ellenértéket (a továbbiakban úgyis, mint: Letét) a Többségi tulajdonos akként fizeti meg,
hogy azt Dr. Muszka Sándor ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út 17.1/8., KASZ: 36065769;
a továbbiakban: Letéteményes) alábbi letéti számlájára átutalással letétbe helyezi:
Számlatulajdonos: Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda
Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11703006-25978609
az alábbi rendeltetéssel:

a)

a letett pénzösszeg a letétből nem vehető vissza,

b)

A letét kifizetése az Tulajdonosok részére:

A Letétet a Letéteményes az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezésétől számított 8
(nyolc) munkanapon belül jogosult és köteles az Tulajdonosok részére kifizetni:
i) Többségi tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogát az Ingatlanra bejegyzik.
Továbbá az Építési engedélyt a véglegessé válásától számított legkésőbb 15
(tizenöt) munkanapon belül a Többségi tulajdonos elfogadja, annak
megfelelőségéről írásban nyilatkozik a Letéteményes felé. Amennyiben a fenti
határidőben a Többségi tulajdonos egyáltalán nem tesz nyilatkozatot, a végleges
Építési engedélyt részéről úgyszintén elfogadottnak kell tekinteni.
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vagy
Többségi tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogát az Ingatlanra bejegyzik.
2025. május 31. napjáig a végleges Építési engedély nem áll rendelkezésre, de a
határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül a Többségi tulajdonos nem áll el a
jelen Szerződéstől, az elállás postai feladását a Letéteményes részére a Többségi
tulajdonos nem igazolja.

ii)

Letéteményes a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat / Tulajdonosi részére járó
ellenérték kivételével a többi Tulajdonos részére járó ellenértéket:
Számlatulajdonos: Budapest I. Kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház (felújítási

számlája)
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Összeg: 68.729.500,-Ft
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat / Tulajdonosi részére járó (585/10000 tulajdoni
hányadhoz igazodó) ellenértéket:
Számlatulajdonos: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt
Bankszámlaszám: 12010154-00379543-00100000
Összeg:4.270.500,-Ft
Tulajdonos2 - Tulajdonosll és Haszonélvezők nyilatkoznak, hogy a Budapest I. Kerület,
Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház felújítási számlájára történő kifizetést saját kezükhöz történő
teljesítésnek fogadják el.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatra jutó vételár-rész a jogügylet során az Önkormányzat
részére kifizetésre kerül, így amennyiben a felújítási munkálatokról és azok tényleges
összegéről a közgyűlési döntés megszületik, úgy az Önkormányzat számára célbefizetés kerül
majd előírásra. A felújítás Önkormányzatra eső részét az Önkormányzat az erről rendelkező
közgyűlési határozat alapján fizeti meg a Társasház részére.

c) A Letétet a Letéteményes az alábbi feltétel bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) munkanapon
belül jogosult és köteles a Többségi tulajdonos részére kifizetni:
i) 2025. május 31. napjáig a Többségi tulajdonos által elfogadott, végleges Építési
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engedély nem áll rendelkezésre, és a határidő leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül
a Többségi tulajdonos eláll a jelen Szerződéstől és az elállás postai feladását a
Letéteményes részére igazolja.
Számlatulajdonos: City Properties Kft.
Bank neve:
Bankszámlaszám:
2.2. A Letét típusa teljesítési letét az 7/2018. (III.26.) Magyar Ügyvédi Kamara szabályzat 1.1.
pontja alapján.
Eljáró ügyvéd a letét kezelésért díjazást a Többségi tulajdonosfelé külön megállapodás alapján
számít fel.
A letéti számlán történő pénzmozgással összefüggő költségeket (pl.: utalási költség,
hitelintézeti nyilatkozat és igazolás díja) a Többségi tulajdonos viseli.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Letéteményes nem felelős az abból eredő kárért veszteségért
vagy követelésért, ha az közvetlenül vagy közvetve az OTP Bank fizetőképességének hiányára
vagy a számlavezetésével kapcsolatos bármilyen egyéb mulasztására, késedelmére vezethető
vissza.

3.

Birtokátruházás

3.1. Az Ingatlan birtokának átruházása a jelen Szerződés megkötésének napján esedékes.
3.2. Többségi tulajdonosa birtokátruházás időpontjától kezdődően szedheti az Ingatlan
hasznait, viseli annak terheit, valamint a kárveszélyt is, azzal, hogy Többségi tulajdonos az
Ingatlanra vonatkozó végleges használatba vételi engedély kiadása után köteles közös költséget
fizetni az Ingatlan után.

4. Nyilatkozatok
4.1. Az Tulajdonosok jótállnak az Ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. Tulajdonosok
jótállnak továbbá azért, hogy az Ingatlanon harmadik személynek olyan joga, mely a Többségi
tulajdonostulajdonszerzését akadályozná, illetőleg korlátozná, nem áll fenn. Az Tulajdonosok
jótállnak azért, hogy az Ingatlan állapotáról semmilyen információt nem titkoltak el, az Ingatlan
rejtett hibájáról nem tudnak, és engedély nélkül semmilyen bontási, átalakítási, építési vagy
környezetvédelmi szempontból káros munkát nem végeztek.
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4.3. Tulajdonosok kijelentik, hogy ingatlan elidegenítési, illetve képviselőjük nyilatkozat tételi
képessége nem esik korlátozás vagy kizárás alá.
Többségi tulajdonos kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett és a jogszabályoknak
megfelelően működő gazdasági társaság. Ingatlan tulajdonszerzési képessége nem esik
korlátozás vagy kizárás alá.
Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására önállóan jogosultak,
szerződéskötésre vonatkozó ügyletkötési és aláírási jogosultságuk nem korlátozott. Felek
képviselőik ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáit, valamint képviselőik személyazonosító
okmányait, a szerződéskötést megelőzően, a szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd
rendelkezésére bocsátották.
4.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Tulajdonosok bármely szerződéses
kötelezettségük teljesítésével késedelembe esnek, úgy egyetemlegesen kötelesek a Többségi
tulajdonosnak napi 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint késedelmi kötbért fizetni. Amennyiben a
késedelem a 30 (harminc) naptári napot meghaladja, abban az esetben Többségi tulajdonos
jogosult a jelen szerződéstől az Tulajdonosokhoz címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal
elállni, a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Tulajdonosi, a kötbér fizetési
kötelezettséget nem vállalja, melyet a Többségi tulajdonos kifejezetten tudomásul vesz, így
kötbér fizetési kötelezettség Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot nem terheli, nem
terhelheti.
4.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Többségi tulajdonos az
ellenértékmegfizetésével késedelembe esik, úgy köteles az Tulajdonosoknak napi 10.000,- Ft,
azaz Tízezer forint késedelmi kötbért fizetni. Amennyiben a késedelem a 30 (harminc) naptári
napot meghaladja, abban az esetben Tulajdonosok együttesen jogosultak a jelen szerződéstől a
Többségi tulajdonosnak címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal elállni, a foglaló
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett.
4.6. Bármelyik fél elállása esetén a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, mely
alapján a Többségi tulajdonos vállalja, hogy az Ingatlan tulajdonjogának Tulajdonosokat illető
hányadát a Tulajdonosokra átruházza, az ehhez szükséges nyilatkozatot megadja, továbbá
közreműködik az Alapító Okirat ehhez szükséges módosításában.

5. Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések
Tulajdonosok a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy
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Tulajdonosok tulajdonjogának törlésével együtt a City Properties Ingatlanforgalmazó és
Ingatlanfejlesztő Kft. 1/1 arányú tulajdonjogát közös tulajdon megszűnése jogcímén az
Ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

6. Költségek, adó és illetékfizetés
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1. pontjában részletesen körülírt
Ingatlan tulajdonjogának átruházásával járó illetéket és ingatlan nyilvántartási díjat a Többségi
tulajdonos viseli.

7. Ügyvédi megbízás
Szerződő felek a jelen szerződés elkészítésével és az illetékes Földhivatal előtti eljárásra Dr.
Muszka Sándor ügyvédet (Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda; 1061 Budapest, Andrássy út
17.1/8.; kamarai lajstrom szám: 15940; kamarai azonosító szám: 36065769) bízzák meg.
Megbízók kijelentik, hogy eljáró ügyvéd valamennyi az ingatlan átruházással kapcsolatos jogi
kérdésre választ adott. A adózási, illetékfizetési kérdésekben saját könyvelőjük, illetve
könyvvizsgálójuk szaktanácsadása alapján járnak el, ilyen tanácsadást eljáró ügyvédtől nem
kémek. Felek az Üttv. 29. § (3) bek.-e értelmében rögzítik, hogy a jelen okirat
megszerkesztésére és az ehhez kapcsolódó jogi képviselet ellátására irányuló megbízási
szerződés tartalmi elemeit a jelen okirat tartalmazza; a megbízók kérik tehát a jelen okirat
tartalmát tényvázlatnak is tekinteni.
Felek egyedileg megtárgyalt szerződési feltételként megállapodnak, hogy megbízott ügyvéd
jelen megbízással kapcsolatos szerződésszegésért való felelősségét a megbízott kötelező
felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegére (Id. Üttv. 208. § (9) bek.)
korlátozzák, az azt meghaladó része tekintetében teljes mértékben kizáiják az Üttv. 28. § (6)
bek.-e alapján.
Felek felhatalmazzák ellenjegyző ügyvédet, hogy esetleges név-, adat-, számelírás, (kivéve az
ellenértékösszegét) vagy nyilvánvaló számítási hiba tekintetében e hibákat közvetlenül a
szerződés szövegére írás útján és bélyegzővel ellátva kijavítsa. Az ilyen kijavítás nem minősül
a jelen Szerződés módosításnak.

8. Vegyes rendelkezések
8.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával a köztük korábban létrejött mindennemű
szóbeli és írásbeli megállapodás hatályát veszti.

8.2. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a Pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló jogszabályok alapján azonosítási kötelezettség terheli Tulajdonos és
Többségi tulajdonosadatainak vonatkozásában.
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Felek adatai a jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk
bemutatott, személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatása alapján. Tulajdonos és
Többségi tulajdonosa jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik,
hogy jelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el, nem minősülnek kiemelt
közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő hozzátartozójának.
Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során
megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek eljáró ügyvédet írásban értesíteni.
Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd az
Tulajdonos és Többségi tulajdonosszemélyi adatait tartalmazó okmányokról fénymásolatot
készítsen, és adataikat kezelje, továbbá hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy eljáró ügyvéd, a
szerződő felek személyazonosságát, illetve okmányai eredetiségét és érvényességét JÜB
rendszeren keresztül ellenőrizze. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen
Szerződéshez
kapcsolódó megbízás és pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályokban foglalt
kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti.
8.3. A jelen szerződés alapján bármely értesítés a másik féllel közöltnek tekintendő a fél jelen
szerződésben rögzített címére történő megküldése esetén, az értesítés az ajánlott tértivevényes
levélként történő postára adásától számított 5. (ötödik) munkanapon, abban az esetben is, ha
kézbesítés bármilyen akadályba ütközött (ideértve azt az esetet, ha a címzett ismeretlen). A
szerződés módosításán és megszüntetésén túl a felek és az eljáró ügyvéd az alábbi email
címeken is érvényesen értesíthetik:
Tulajdonosk részéről közvetlen kapcsolattartásra kijelölt személy: Faragó Virág közös
képviselő; e-mail:.......
Többségi tulajdonos:
Eljáró ügyvéd: dnnuszkafu e-law\ er.hu
8.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Magyarország joga, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
8.5. Jelen Szerződés................ egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült,
és valamennyi példány.............. számozott oldalból áll.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
Tulajdonosi

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
Többségi tulajdonos

Nagy Aranka Erzsébet
Tulajdonos?

Dr. Horváth Katalin
Tulajdonos3

Horváth Ferenc
Tulajdonos4

Horváth Ferencné
TulajdonosS

Molnár Tamás
Tulajdonosó

Bittera Dóra Mária
Tulajdonos?

Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
TulajdonosS

Dr. Bogsch Hanna Éva
Tulajdonos9

Alexandra Barbara Bogsch
TulajdonoslO

Bogsch Attila Ádám
Tulajdonosi 1

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvezői

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvező?

Bogsch Ádám Attila
HaszonélvezőS

Dr. Muszka Sándor
ügyvéd
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A Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, személyesen, illetve
szervezeti képviselőjük által írták alá.
Kelt: Budapest,..............................

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
Tulajdonosi

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
Vevő

Nagy Aranka Erzsébet
Tulajdonosi

Dr. Horváth Katalin
TulajdonosS

Horváth Ferenc
Tulajdonos4

Horváth Ferencné
TulajdonosS

Molnár Tamás
Tulajdonoső

Bittera Dóra Mária
Tulajdonos?

Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
TulajdonosS

Dr. Bogsch Hanna Éva
Tulajdonos9

Alexandra Barbara Bogsch
TulajdonoslO

Bogsch Attila Ádám
Tulajdonosi 1

Dr. Bogsch Attiláné
Haszonélvezői

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvezői

Bogsch Ádám Attila
HaszonélvezőS

Dr. Muszka Sándor
ügyvéd

Az okiratot szerkesztettem és ellenieevzem. egvben az okiratba foglalt megbízást és
letéteménvesi feladatok ellátását - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az
okiratban fogalt meghatalmazást elfogadom Budapest.......................... napján:

Dr. Muszka Sándor
ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36065769

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(képv.: Váradiné Naszályi Márta polgármester)
Tulajdonosi

City Properties Kft.
(képv.: Erdei Bálint ügyvezető)
Többségi tulajdonos

Nagy Aranka Erzsébet
Tulajdonosi

Dr. Horváth Katalin
TulajdonosS

Horváth Ferenc
Tulajdonos4

Horváth Ferencné
TulajdonosS

Molnár Tamás
Tulajdonoső

Bittera Dóra Mária
Tulajdonos?

Dr. Zágoni-Bogsch Ádám
TulajdonosS

Dr. Bogsch Hanna Éva
Tulajdonos9

Alexandra Barbara Bogsch
TulajdonoslO

Bogsch Attila Ádám
Tulajdonosi 1

Dr. Bogsch AttUáné
Haszonélvezői

Dr. Zágoni Tamás
Haszonélvezői

Bogsch Ádám Attila
HaszonélvezőS

Dr. Muszka Sándor
ügyvéd

Neuschloss Palota tetőtér projekt járulékos munkák költségbecslése
Megrendelő: Társasház, 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1.
I

2022. január
Ssz.

Megnevező

Mennyiség

Egység

Anyag egység

1

Felmérések

i

klts.

0 Ft

2
3

Műemléki dokumentálás,
'szakmai anyagok
Tervezés, engedélyezetés

1

kits.

1

klts.

0 Ft
0 Ft

4

Régészeti tevékenység,
dokumentáció

5

Bontási munkák

1
1

klts.>
klts.

OH
8 400 0ÓC Ft
'
1

6

Tető íaszerkezet építés,
héjalás

m2

Dí] összesen
7 500 000 Ft

3 000 000 Ft

_

3 000 000 Ft

18 551 200 Ft

-

18 551 200 Ft

12 030 000 Ft

8 400 ÖOO Ft

12 030 000 Ft

133 000 Ft

122 000 Ft

159 600 000 Ft

146 400 000 Ft

!
fmjj

18 000 Ft

1

klts.í

45 000 000 Ft

16 000 Ft
16 ÓÓO ÖOO Ft

7 200 000 Ft
45 000 000 Ft

6 400 000 FI
16*000 000 Ft

1

klts.f

30 000 000 Ft

20 000 000 Ft

30 000 000 Ft

20 000 000 Ft

1 500 000 Ft

2 450 000 Ft

13 500 000 Ft

22 050 000 Ft

50 000 Ft
6 Ft

40 000 Ft
105 692 616 Ft

38 500 000 Ft

30 800 000 Ft
105 692 616 Ft

f
i

8

Csapadékvíz el- és levezető
rendszer
Lili építés
i

9

Műemléki értékek védelme
(freskó helyreállítás)

10

Felső szinti lakások kiürítése.
védelme, tulajdonosok
költöztetése, ideiglenes
szállás biztosítása

7

Anyag összesen
DQ egység
7 500 000 Ft

.

1200

400:

tI

_1_

2 250 000 Ft

2 250 000 Ft

}
9

hónapi
li

11
12

Felső szinti lakások
kivitelezést követő
helyreállítása

fi

770

PM, CM, soft költségek
Osszen:
Mindösszesén netóT

Készítette: Faragó Virág közös képviselő
Társasház 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

1f

m2f
kíts.

1

302 200*000”F! ~ 390 673 816 Ft
692 873 816 Ft

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. Neuschloss Palota
tető felújítás, lift csere műszaki tartalom

1.

Felmérések:
Kivitelezést megelőzően tervezéshez, engedélyeztetéshez szükséges felmérések, műszaki
dokumentációk készítése. Kivitelezéssel érintett ingatlanon állapot rögzítése.

2.

Műemléki dokumentálás, szakmai anyagok:
Engedélyezési,

kivitelezési

tervdokumentáció

elkészítéséhez

szükséges

szakmai

dokumentumok, egyeztetések hatóságokkal, szolgáltatókkal.
3.

Tervezés, engedélyeztetés:
Engedélyeztetéshez,

kivitelezéshez

tervdokumentáció készítése
dokumentációkkal.
4.

szakági

szükséges
(építész,

teljeskörű
statika,

engedélyezési,

elektromos,

kivitelezési

műemléki

stb.)

Régészeti tevékenység, dokumentáció (amennyiben szükséges):
Meglévő liftakna bontásához, új liftakna építéséhez, liftakna süllyeszték készítéséhez
kapcsolódó, az érintett területen régészeti felügyelet biztosítása, szükség szerint régészeti
kutatási tevékenység.

5.

Bontási munkák (tető, tetőhéjazat, épület beázás elleni védelme, lift-, liftaknabontás):
Bontandó szerkezetek óvatos bontása szükség szerint alpin technika igénybevételével. Bontási
törmelék deponálása, elszállítása, lerakóhelyi ártalmatlanítása. Tetőbontást követően az
épület és lakó ingatlanok csapadékvíz elleni védelmének kiépítése (vendégfödém, ideiglenes
vízszigetelés

teljes

felületen),

ideiglenes

vízelvezető

rendszer

kiépítése,

bekötése

csatornarendszerbe.
6.

Tető faszerkezet építés és héjalás:
Épület tetőszerkezetének újra-építése kiviteli, műemléki tervek szerint, fa tartószerkezeti váz

7.

Csapadékvíz el- és levezető rendszer:

építése, cserépfedése.
Tetőfedéshez kapcsolódó bádog, fémlemez fedések, vápa csatornák kialakítása.
8.

Lift építés:
Liftakna alaptest készítése, szükséges földmunkával, vasbeton, acél szerkezet építéssel,
liftakna süllyesztékkel, liftakna fejjel, kiviteli tervek szerint, az épület valamennyi szintjét
összekötő megálló számmal. Lift működtetéshez szükséges elektromos rendszer kiépítéssel,
vezérléssel, a kiválasztott 6 fő szállítására alkalmas, bárki által vezérelhető személylift műszaki
specifikációja szerint. Liftakna és az épület tartószerkezeti kapcsolatainak kiépítésével, szükség
szerinti épületszerkezeti bontásokkal, helyreállításokkal.
Kiviteli tervek szerinti személyfelvonó hatósági engedélyeztetése, szerelése, próbaterhelése,
tűzvédelmi, életvédelmi rendszereinek kivitelezése. Felvonó hatósági tanúsítása, átadása.

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
(A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

1011 Budapest L, Szilágyi Dezső Tér 1. szám alatti Társasház

Hrsz: 14434

Budapest, 2022

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 15. §-a alapján
Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti Társasház (Címe: 1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1., helyrajzi szám: 14434) (a továbbiakban: Társasház) közössége a Társasház
működésének szabályozására és a zavartalan együttélés lehetőségének megteremtése érdekében
írásbeli

szavazással

a

........... /............ -ed

arányú

szavazattal

elfogadott

............ /2014.

(............................. ) számú határozatával az alábbiak szerint módosítja és foglalja ez\!sé^es
szerkezetbe./
A változást dőlt aláhúzott betűvel jelöljük és a változásokkal egységes szerkezetbe kerül
rögzítésre.

I.

Általános adatok

A Társasház neve:

Szilágyi Dezső Tér 1. Társasház

székhelye:
irányítószáma
Az ingatlan helyrajzi száma:
Albetétek szám
Tulajdoni hányad összesen (külön tulajdon)

Budapest I. kér., Szilágyi Dezső Tér 1
1011
14434

II.

10.000/10.000

Az SZMSZ tartalma és módosítása

1. Jelen SZMSZ megállapítja a közösség szerveit és azok hatáskörét, jogait,
kötelezettségeit (III. fejezet), valamint az ingatlan használatának és költségei
viselésének szabályait (V. fejezet).
2. A közösség az SZMSZ-t a közgyűlésen - az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
egyszerű szavazattöbbségű határozatával - bármikor módosíthatja. A határozat úgy is
meghozható, hogy a közös képviselő felhívására az írásbeli határozati javaslatról a
tulajdonostársak írásban szavaznak. A közgyűlés és az írásbeli szavazás részletes
szabályait a mindenkor hatályos társasházakról szóló törvény és jelen SZMSZ
tartalmazza.
3. Az SZMSZ-t, illetőleg annak módosítását az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell
csatolni.
4. Az SZMSZ tartalmára vonatkozó összefoglalást a hatályos alapító okirat 6. oldala
tartalmazza.
5. Az SZMSZ elfogadására vonatkozó szabályokat az alapító okirat 5. oldala tartalmazza.
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III.

A Társasház szervezete

Alapvető rendelkezések
A Közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló Közgyűlés. A 2003. évi
CXXXIII. törvény a társasházakról (a továbbiakban: Ttv.) 51. § (1) bekezdésében felsorolt
feladatok ellátására a Közösség Számvizsgáló Bizottságot választott. A Társasház ügyeinek
intézését a Közös Képviselő a Számvizsgáló Bizottsággal egyetértésben látja el.

3

A Társasház ügyintéző szervei, működési rendje és hatásköre

1. A Közgyűlés
A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen
valamennyi tulajdonostárs részt vehet - vagy távolléte esetén meghatalmazottjának - joga van
megjelenni, valamint a határozatok meghozatalában részt venni.
1.1.A Közgyűlés határoz
A társasház alapító okiratában meghatározottakról, valamint az alapító okirat által biztosított
felhatalmazás alapján az alábbiakról.
-

-

-

a közösség tulajdonában álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, a
berendezések, felszerelések fenntartásáról, karbantartásáról, az ingatlan, az épület
felújításáról, a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról,
a közös költség mértékéről,
arról a keretösszegről, amelyet a Közös Képviselő és a Számvizsgáló Bizottság (SZB)
a Közgyűlés döntése nélkül is felhasználhat,
a Közös Képviselő, valamint a Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztásáról,
felmentéséről és díjazásáról
a Közös Képviselő eljárása ellen benyújtott panaszok tárgyában,
az Alapító Okirat, illetve a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend
elfogadásáról illetve módosításáról,
a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról és a
rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról,
a Társasház éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint a Közös
Képviselő részére a jóváhagyás megadásáról (Ttv. 28. §, 48. § (2)),
a közös tulajdonrész megszüntetéséről, közös tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről,
hasznosításáról, beépítéséről,
a Közösséget terhelő kölcsönök és hitelek felvételéről,
a Közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról,
közös képviselő, illetőleg a számvizsgáló bizottság elnöke, tagja (az ellenőrzési
feladatot ellátó tulajdonostárs) ellen kártérítési per indításáról, illetve büntetőfeljelentés
megtételéről
minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat, vagy jelen Szervezeti és Működési
Szabályzat nem utal a Közös Képviselő vagy a Számvizsgáló Bizottság hatáskörébe.

1.2.A Közgyűlés működési rendje
A társasház hatályos alapító okiratának 5.5. pontja határozza meg.
A Közgyűlést a Közös Képviselő hívja össze. A közgyűlésre legkésőbb a közgyűlés időpontja
előtt nyolc nappal valamennyi tulajdonostárat írásban kell meghívni, (Ttv. 33.§ (l)-(2))
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amellyel egyidejűleg a meghívó 1 példányát a társasházban - jól látható helyen - ki kell
fuggesztetni Sürgős esetet - így különösen: a közös tulajdonban álló épületrészek, épület
berendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyezet
kialakulását - kivéve az írásbeli meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 8 nappal meg
kell küldeni.
A tulajdonostárs által írásban meghatalmazott általános képviselőt a közgyűlésre minden
esetben meg kell hívni. Az általános illetőleg az eseti meghatalmazásra egyebekben a Ptk.6:15.
§ .foglaltak az irányadóak.
A meghívónak tartalmaznia kell a napirendet, a közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési
jegyzőkönyv vezetője, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására,
valamint a szavazásra előterjesztett napirendet. A meghirdetett napirendben nem szereplő
ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet.
A Közgyűlésen az elnöklés joga a megválasztott Közös Képviselőt, távolléte, vagy a
tulajdonosok külön döntése esetén a tulajdonosok részéről a közgyűlés által kijelölt és
megszavazott levezető elnököt illeti meg.
Azok a tulajdonostársak, akik külön tulajdonként valamely albetétben felvett ingatlanilletőség
közös tulajdonosai, szavazatukat együttesen - ha pedig a Közgyűlésen nem maguk vesznek
részt, csak meghatalmazottjuk útján - gyakorolhatják.
Közgyűlést szükség szerint - de legalább évente egyszer - kell tartani. Az éves elszámolásról,
a költségvetés megállapításáról szóló Közgyűlést minden év május 31-ig kell megtartani.
Kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ed részével rendelkező
tulajdonostársak a napirend és az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével
írásban kérték. Ha a kérést a Közös Képviselő 30 napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja
össze, azt a 30. napot követő 15 napon belüli időpontra a Számvizsgáló Bizottság ennek
elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott
bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.

1.3.A Közgyűlés határozatképessége és határozatai
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével
rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. A határozatképességet a közgyűlés megnyitását
követően továbbá az egyes napirendekről történő szavazást megelőzően a közgyűlés által
megválasztott elnöklő személy és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője állapítja meg. Ha a
Közgyűlés nem határozatképes, vagy az elnöklő személy a közgyűlést a határozatképtelenség
miatt berekesztette, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést a
határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos a
határozatképtelenné vált közgyűlés esetén - a közgyűlés berekesztését követő fennmaradó napirenddel kell összehívni. A megismételt Közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az
eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel is kitűzhető. A megismételt közgyűlés
a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes, ezt a körülményt a megismételt
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Közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni, (Ttv. 36., 37.§) azzal, hogy ahol a Tht. a
tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított meghatározott arányát követelik meg a
határozat elfogadásához, ennek hiányában a kérdésben határozat nem hozható. A Közgyűlésen
a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. Ha a törvény
másképpen nem rendelkezik a közgyűlés, illetőleg a megismételt közgyűlés határozatát a
jelenlévő tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított egyszerű szavazattöbbséggel
hozza meg. A közgyűlésen - a határozatot is tartalmazó - jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet
a közgyűlésen elnöklő személy és két tulajdonostárs az aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvbe
bármely tulajdonostárs betekinthet és arról - a másolási költség megfizetésével - másolatot
kérhet. A közgyűlésen meghozott határozatokról a közös képviselőnek valamennyi
tulajdonostársat írásban a közgyűlés megtartásától számított 8 napon belül értesítenie kell. A
Tht.-ban meghatározott eseteken kívül más közgyűlési határozat is meghozható írásban. Ebben
az esetben a közgyűlései napirendi pontra vonatkozóan a közös képviselő felhívásához
mellékelt írásbeli határozati javaslatról - ha számvizsgáló bizottság működik, írásbeli
véleményének ismeretében - a tulajdonostársak írásban szavaznak.
Az aktuális közgyűlési határozat szerinti értékhatár feletti munkák megrendelése csak előzetes
árajánlat alapján, a közgyűlés határozatának megfelelően történhet. A közös képviselő
500.000,- Ft-ig terjedő értékhatárig önállóan dönt, 1,5 millió Ft értékhatárig a Számvizsgáló
Bizottság véleményének a beszerzése és a számlák ellenjegyzése mellett az e fölötti összegek
kifizetéséről a társasház közgyűlése dönt.
Amennyiben a társasház felújítási alapot, vagy egyéb módon elkülönített megtakarítást képez,
a felújítási számlán lévő pénzkészlet csak és kizárólag a Társasház állagmegóvására, és
felújítására használható fel. A fentiektől eltérő cél érdekében történő kifizetés (pl.: közüzemi
díjak kiegyenlítése, vagy más egyéb, nem az épület felújítását célzó kifizetés) csak a Közgyűlés
jóváhagyásával történhet.
A társasház Alapító Okiratának módosításához valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása
szükséges. A társasház Alapító Okirata felhatalmazást ad arra, hogy a közös tulajdonnal
kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként
kialakítható, vagy ha azzal a meglévő külön tulajdon tárgya bővíthető. Ebben az esetben a
közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább 2/3-os többségével rendelkező tulajdonostársak
igenlő szavazatával - beleértendő az I. Kerület Budavári Önkormányzat mint tulajdonos
hozzájárulását - dönthet az elidegenítésről. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz
tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról. A közgyűlés határozata az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat.
A közgyűlés határozat alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy a közös
tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a
meglévő külön tulajdon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség
méltányos érdekét nem sérti. A kereseti kérelemhez mellékelni kell az önálló ingatlan
kialakítására vonatkozó, az építési hatóság által engedélyezett építési tervet.
A közgyűlés egyhangú határozata szükséges az Alapító Okirat a.. Társasház Szervezete ” című
fejezete 5.2. valamint 5.6. pontjában meghatározottak szerint.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a lakóépület házirendjét a Közgyűlés
egyszerű szavazótöbbségű határozatával állapítja meg.
Az Alapító Okirat IV. pontjának 4.1-4.6-ig szabályozza a tulajdonostársak jogait és
kötelezettségeit, melyben rendezi a nemlakás céljára szolgáló helyiségek megváltozott
használatához kapcsolódó szabályokat, melyet a tulajdonosok jelen SZMSZ keretében is
elfogadja.
A Közgyűlés határozatait - a törvény eltérő rendelkezéseit kivéve- egyszerű szavazattöbbséggel
hozza meg.
A Közgyűlésen - a határozatokat is tartalmazó - jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a
Közgyűlésen elnöklő személy a jegyzőkönyvvezető és két tulajdonostárs az aláírásával
hitelesít. (Ttv. 39.§. (1)). Közgyűlési határozat írásban is meghozható, ha a közös képviselő a
közgyűlési napirendre vonatkozó írásbeli határozati javaslatot a Számvizsgáló Bizottság
írásbeli véleményének ismeretében a tulajdonostársaknak megküldi. A szavazati jog szabályai
azonosak a Közgyűlésen történő szavazáséval.
r

írásbeli szavazás lebonyolítása, és a szavazási eredmény megállapításának szabályai;
A közös képviselő a szavazás tárgyát képező témáról írásos tájékoztató készít, amelyet a
Számvizsgáló Bizottság írásban véleményez. Az írásos véleményt tartalmazó határozati
javaslat mellé valamennyi tulajdonos szavazólapot kap, amelyen „igen”, „nem”, „tartózkodom”
lehetőségek valamelyikét kell jól láthatóan megjelölni. A szavazatokat számvizsgáló bizottsági
tagoknak kell átadni a szavazás határidejének napjáig bezárólag. A beérkezett szavazatok
összeszámlálását, és összesítését a Számvizsgáló Bizottság a közös képviselővel együttesen
végzi el, amelyről a helyszínen, valamennyi összesítést végző személy aláírásával ellátott
jegyzőkönyvet kell készíteni. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő - a szavazásra
megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - írásban közli a tulajdonosokkal.
Ha a Közgyűlés határozata jogszabályt, vagy az Alapító Okirat, illetőleg a Szervezeti és
Működési Szabályzat rendelkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges
sérelmével jár, bármelyik tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat
érvénytelenségének a megállapítását a határozat meghozatalától számított 60 napon belül. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a
bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.
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2. Közös Képviselő

2.1.A Közös Képviselő jogállása és kötelezettségei
A társasház Alapító Okiratának a „ Társasház Szervezete ” című fejezete 6. pontja rendezi a
közös képviselő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat, a tulajdonosok a jelen
SZMSZ-ben rögzítik, hogy a társasházban Intéző Bizottságot nem állítanak fel, a közös ügyek
intézésére közös képviselőt választanak.
A tulajdonostársak a közösség ügyeinek intézésre Közgyűlésükön - szavazattöbbséggel Közös Képviselőt választanak. Közös Képviselő választása esetén megbízási szerződést a
Közgyűlés által megbízott tulajdonosok vagy a választott Számvizsgáló Bizottság köt. Új
Közös Képviselő megválasztása esetén átadás- átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni az alábbi
dokumentumokról: a társasház pénzügyi bizonylatai, műszaki dokumentumok, a társasház
működésével kapcsolatos szerződések, levelezések és egyéb iratok. A Közös Képviselő a
Társasház bankszámlája felett együttesen jogosult rendelkezni a Számvizsgáló bizottság
bármely tagjával együtt, de a számlán lévő pénzösszeg tekintetében teljes felelősséggel tartozik.
A Közös Képviselő jogkörében eljárva köteles (Ttv. 43-44.§):
-

-

-

a Közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok
megfeleljenek a jogszabály az Alapító Okirat és jelen Szervezeti és Működési
Szabályzat rendelkezéseinek,
minden szükséges intézkedést megtenni az épület állagmegőrzése, felújítása és
biztonságos üzemeltetése érdekében,
közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás
összegét, és a közgyűlés által megszavazott egyéb kötelezettségeket, és érvényesíteni a
közösség ezzel kapcsolatos igényeit (lásd 2.2. pont)
közgyűlés határozata alapján társasházkezelői tevékenységet is ellátni,
köteles megőrizni a földhivatalhoz benyújtott Alapító Okiratot, Szervezeti és Működési
Szabályzatot,
az Alapító Okirata a ..Társasház Szervezete” című fejezeted.\. pontja szerinti külön
tulajdont érintő tulajdonosváltozásra vonatkozó szabályokat megtartani,
a közös telek és a közös tulajdonban maradó épületrészek, területek, felszerelések és
berendezések kezelésével és karbantartásával kapcsolatos ügyek intézése,
évenkénti költségvetési javaslatot készíteni, melynek tartalmaznia kell:
o a közös tulajdonnal kapcsolat várható bevételeket és kiadásokat költség
nemenként,
o a tervezett fenntartási és felújítási munkákat,
o a tulajdonostársak közös költséghez való hozzájárulásának összegét.

A Közös Képviselő éves elszámolást köteles készíteni, amelynek tartalmaznia kell a számviteli
szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján:
a) a tervezett és tényleges kiadásokat költség- nemenként és a közös költség megosztásnak
a szervezeti- működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen
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b)
c)
d)
e)

belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az
elvégzett munkák részletezésében,
a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még
nem teljesített - lejárt - követelések részletezését
az a)- b) pont különbségének záró egyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint
részletezve,
a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá
a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését - a tulajdonostársak
nevének feltüntetésével - , a külön tulajdonban levő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek lépcsőházankénti bontásban.

Az éves elszámolás elfogadása esetén a Közgyűlés a Közös Képviselő tárgyévi ügykezelő
tevékenységét jóváhagyja, {felmentvény) A felmentvény nem jelenti az esetleges kártérítési
igényről történő lemondást. A közös képviselő - ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított 30 napon belül írásbeli
jegyzőkönyv alapján a társasházra vonatkozó összes iratot az erről szóló teljességi
nyilatkozattal együtt átadni.
A közös képviselő tevékenységének végzésére az Alapító Okirat a Társasház Szervezete ”
című fejezete 6.5. pontja vonatkozik, valamint a társasházkezelői, ingatlankezelői feladatok
ellátására az Alapító Okirat a „ Társasház Szervezete ” című fejezete 8. pontja vonatkozik.
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2.2.A Közös Képviselő jogosítványai
A Közös Képviselő külön közgyűlés nélkül is saját hatáskörében jogosult a közös költséghez
való hozzájárulás befizetésével legalább háromhavi tartozás esetén a tartozó tulajdonost
felszólítani, amennyiben az eredménytelen marad fizetési meghagyást kibocsátani, továbbá
három hónapos hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzáloggal való
megterhelésének elrendelésére, a hátralék megfizetésének biztosítékául. Ez a rendelkezés az
ingatlan- nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmas okirat, amelyet a hátralékos tulajdonostárs
részére a jogorvoslati lehetőség feltüntetésével kell kézbesíteni.
Ennek keretében tájékoztatást kell adni arról, hogy keresettel élhet a bíróságnál és kérheti
a) a bejegyzés törlést az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült, vagy
megszűnt, illetőleg a nyilvántartott tény megváltozott,
b) a bejegyzés kiigazítását, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett.
A jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos egyéb szabályok:
a) a bejegyzés elrendelése három hónapot meghaladó hátralékonként megismételendő,
b) ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a Közös Képviselő a
jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt köteles kiadni.
A közös képviselő köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról
nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni.
A Közgyűlési Határozatok Könyve - évenkénti bontásban - a hitelesített közgyűlési
jegyzőkönyv alapján tartalmazza:
a) a közgyűlés időpontját, a határozatképesség arányát,
b) a megszavazott határozatok szó szerinti szövegét és a szavazáskor jelen lévő
tulajdonostársak, illetőleg a tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, és a
tulajdoni hányad szerint leadott szavazatokat igen, nem, tartózkodott bontásban,
c) a közgyűlési határozatok végrehajtásának módját és időpontját,
d) a közgyűlési határozatok végrehajtásának elmaradása esetén ennek indokát.

A Közös Képviselő jogosult az évzáró Közgyűlés elé terjeszteni minden hátralékba került
tulajdonos nevét, a hátralék összegét és ismertetni a hátralék rendezése tárgyában tett
intézkedéseit.
A Közös Képviselő jogosult a közösség képviseletének ellátására bíróság és más hatóság előtt.
E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. (50. §)
Az aktuális közgyűlési határozat szerintit értékhatárig munkák önálló megrendelése, jelen
SZMSZ.6. oldal 1.3pontja szerint.
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A Közös Képviselő hatásköre minden egyéb itt nem szabályozott kérdésben, valamint harmadik
személyekkel szemben a 2003. évi CXXXIII. számú törvény rendelkezései vonatkoznak.
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2.3.A Közös Képviselő és Számvizsgáló Bizottság kapcsolata
-

A Közös Képviselő köteles a Számvizsgáló Bizottsággal együttműködni és részére a
kért felvilágosítást megadni.
A Számvizsgáló Bizottság a Közös Képviselő munkáját nem irányíthatja, mivel egymás
mellett kell, hogy működjenek alá és fölérendeltség meghatározása nélkül.
A Közös Képviselő a Számvizsgáló Bizottsággal szorosan együttműködve kell, hogy a
Társasházzal összefüggő műszaki, pénzügyi és általános feladatait ellássa.
A Számvizsgáló Bizottság egyéb, a Közös Képviselővel összefüggő jogosítványai a 3.
fejezet tartalmazza.

3. Számvizsgáló Bizottság
A Számvizsgáló Bizottság jogkörét az Alapító Okirat a „ Társasház Szervezete ” című
fejezete oldala tartalmazza.

3.1. A Számvizsgáló Bizottság jogállása, összetétele, működése
-

-

A 3 tagú Számvizsgáló Bizottságot a Közgyűlés választja meg.
A Számvizsgáló Bizottság munkájáról a Közgyűlésnek köteles beszámolni.
Ellenőrzéseit a törvény előírása szerint köteles elvégezni, a vizsgált tételeket
ellenjegyezni.
A Számvizsgáló Bizottságot betekintési jog illeti meg a Társasház irataiba.
A Számvizsgáló Bizottság tagjai közül választja meg elnökét, döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Negyedévente soros elnököt választ. A Számvizsgáló Bizottság tagjai tevékenységüket
ingyenesen látják el.

3.2. A Számvizsgáló Bizottság hatásköre, jogosítványai
3.2.1. A Számvizsgáló bizottság Közgyűléssel összefüggő jogosítványai
-

Összehívja a Közgyűlést, ha a Közös Képviselő az erre vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget,
A Közgyűlés elé terjeszti javaslatait, így különösen a költségvetés és az elszámolás
kérdésében.

3.2.2. A Számvizsgáló Bizottság Közös Képviselővel összefüggő jogosítványai
-

Bármikor ellenőrizheti a Közös Képviselő ügyintézését.
Havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát.
Véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat, így különösen a költségvetést és
az elszámolást.
Az aktuális közgyűlés által meghatározott 1,5 millió Ft értékhatár feletti munkák
megrendelése csak előzetes árajánlat alapján, a közgyűlés jóváhagyását (határozatát)
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követően történhet. Az aktuális közgyűlés által meghatározott 500.000,- Ft értékhatárig
a közös képviselő önállóan dönthet, 1,5 millió Ft-ig a Számvizsgáló Bizottság
jóváhagyásával dönthet.

IV.

A társasház szerveinek törvényességi felügyelete

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi
felügyeletét ajegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben
bírósági, hatósági eljárásnak van helye.
A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a
jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító
okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A közös képviselő, köteles a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet
lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni
ellenőrzés során a helyszínen is segíteni.
Ha ajegyző a működés jogszabályba ütközését állapítja meg, a társasházat felhívja a működés
törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól
számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés
törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen
kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint
lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
A bíróság ajegyző keresete alapján
a) megsemmisítheti a közgyűlés jogszabályba ütköző határozatát és szükség szerint
új határozat meghozatalát rendelheti el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést
vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel, illetve
c) - ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, jogsértő
magatartása miatt az a) vagy b) pont szerint nem biztosítható - százezertől ötmillió
forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a
közös képviselőt..

Ha ajegyző a keresetében a bírság kiszabásának alkalmazását kéri, a pert a közös képviselővel,
szemben is meg kell indítani. Ha a társasház és a közös képviselő, között érdekellentét áll fenn,
a bíróság a társasház képviseletére hivatalból ügygondnokot rendel ki. A kiszabott bírság
megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli.
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V.
1.

Tulajdoni viszonyok

Külön tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek (16-22. §)

A külön tulajdoni illetőséghez tartozó építményrészt annak minden tulajdonostársa használhatja
és a használatot akár bérlet útján, vagy más módon felelősség mellett átengedheti. A használat,
illetve annak átengedése azonban minden esetben csak rendeltetésszerűen és a társasház többi
tulajdonostársának sérelme nélkül történhet, és az nem mentesít a tulajdonosi kötelezettségek
teljesítése alól.
A tulajdonostársak kötelesek gondoskodni a tulajdoni illetőségükhöz tartozó épületrészek
karbantartásáról, meghibásodás esetén pedig a hibák kijavításáról. A tulajdonostársak a saját
költségükön elvégzendő javítási munkálatok közül azokat, amelyek az épület vagy a
tulajdonostársak öröklakásainak állagát veszélyeztetik, soron kívül tartoznak elvégeztetni. E
kötelezettség elmulasztása esetén a Közös Képviselő jogosult az állagmegőrző javítási munka
elvégzéséről a társasház közös költsége terhére intézkedni, majd a javítási költséget a mulasztó
tulajdonostárstól behajtani.
A tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek bejelenteni a külön tulajdona tekintetében a
tulajdonos változást. Amennyiben sem az új tulajdonos, és sem az eladó tulajdonos nem
tisztázza az adott albetét közös költség egyenlegét, úgy amennyiben az albetét közös költséggel
tartozással kerül eladásra, a hátralék az új tulajdonosra, mint jogutódra hárul. A
tulajdonostársak kölcsönösen kötelezik magukat, hogy valamennyi tulajdonostárs előzetes
belegyezése hiányában tartózkodni fognak ingatlanukon olyan változtatást, végezni, amelyet a
2003. évi CXXXIII. törvény értelmében csak a többi tulajdonostárs belegyezésével lehet
végrehajtani.
A lakóépületben nem lakás céliára szolgáló helyiség (különösen yendézlátó-wari egység.
kereskedelmi szolgáltatást nyújtó egység, egyéb üzlethelvisés) mez változtatott használatához.
illetve üzemeltető-váltása esetén, az úi működési eneedélv kérelmezését, vagy bejelentés-köteles
tevékenység esetén az önkormányzati bejelentést megelőzően, a közgyűlésnek a jelenlévő
tulaidonostársak tulajdoni hányada alapján számított essszerű szótöbbséggel meghozott
előzetes hozzájáruló határozata szükséges, a lakhatás nyugalma - így különösen: a zaj- és
rezgésvédelem, illetőleg a lakókörnyezetet veszélyeztető és/vag\! zavaró más tevékenység
megelőzése - céliából.
Az albetétek nem életvitelszerűen lakás (így különösen hostel, egy hónapnál rövidebb távú
bérlet, airbnb. stb. ) céliára történő használatához vag\ hasznosításához a közgyűlés jelenlévő
tulaidonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szótöbbséggel meghozott
előzetes hozzájáruló határozata szükséges.
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A tulajdonostárs a külön tulajdonában bármilyen építési munkát végezhet, amennyiben az
ehhez szükséses. a jogszabályok, vagy az önkormányzati rendeletek által előírt engedélyekkel
rendelkezik Amennyiben a munka az Alapító Okiratban közös tulajdonként meeielölt
épületrészt is érinti, az építési munkák csak a tulaidonostársak legalább felének és az ilven
munkával

közvetlenül

érintett

tulaidonostársak

tulajdoni

hányada

szerint

legalább

kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával lehet végezni.
A lakásokban történő épületszerkezeti és épületgépészeti felújításokhoz, átalakításokhoz (pl.
válaszfalbontás,

vízvezetékek

gázvezetékek

szennyvízcsatornák

elektromos

vezetékek

m’omvonalának megváltoztatása, úi vezetékek bekötése a társasház fővezetékeibe, stb..) a közös
képviselő előzetes értesítése szükséses. A jogszabályban előírt engedélyköteles munkákat csak
az engedély birtokában lehet elkezdeni.
Az építtető tulajdonostárs - a Házirend rendelkezéseinek betartásával -a többitulajdonostárs
hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett építkezés
elvégzésére, ha a munka az Alapító Okiratban közös tulajdonként meghatározott épületrészt
nem érint,
A társasház közössége, illetve az érintett tulajdonostárs köteles megtéríteni azt a kárt, amely az
ellenőrzés, illetve a fenntartási, és felújítási munkák elvégzése során a másik tulajdonostárs
külön tulajdonában, illetve a társasház közös tulajdonban álló részein keletkezett.2

2. Közös tulajdon
Az épület műemlék Erre tekintettel a közös tulajdonú ingatlanrészeken kiemelten tiltott olyan
változtatást elvégezni, amel. a külön tulajdonú ingatlan vagy más közös tulajdonú ingatlanrész
állagát sértheti, az épület műemléki értékeibe bármib en módon kárt tesz. Ezen felül minden
olyan beavatkozásnál, átalakításnál, ami közös tulajdont érinti, szükséges az örökségvédelmi
hatóság és a közgyűlés jóváhagyása.
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3. A közös költség viselésének szabályai

A közös épületrészek, felszerelések és berendezések valamint a közös területek fenntartási
költségeit, közterheit és közüzemi díjait, továbbá a karbantartásukhoz vagy helyreállításukhoz
szükséges költségeket a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában az albetétjük
négyzetméterére vetített m2-enként megállapított közös költségnek megfelelően viselik, (albetét
alapterülete x négyzetméterenként fizetendő közös költség). A fársasház pinceszintién lévő
külön tulajdonban álló albetétek után nem kell közös költséget fizetni.
„Padlásterében'’ létrejövő úi albetétre a beépítést követően

A Társasház

végleges használatbavételi

engedély kiadásától kell közös költséget fizetni.

A Közös költség összegét a tulajdonostárs a Társasház erre a célra elkülönített számlájára
köteles befizetni. Közös költségnek minősül: a szemétdíj, bankköltségek, biztosítási díjak, az
esetleges tiszteletdíjak, ügyviteli költségek, közös tulajdonnal kapcsolatban felmerülő víz-, és
csatornadíj, stb. A közös költség mindenkori tulajdonhányadra eső összegét a közgyűlés
állapítja meg.
A Közgyűlés által megállapított közös költséget minden tulajdonostárs tartozik legkésőbb a
tárgyhónap 10-ig befizetni a társasház számlájára.
A befizetés módjai:
-

banki átutalás formájában,
vagy a számlavezető bank bármelyik fiókjában a társasház számlájára történő
befizetéssel,
postán, csekken.

A közös költségek biztosításáról a mindenkori tulajdonostársaknak kell gondoskodni.
Egy albetét több tulajdonosa esetén az albetét tulajdonosait terhelő fizetési kötelezettség
teljesítéséért a tulajdonostársak mindegyike felel az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai
szerint.
tulajdoni02-átruházás esetében a jogelőd és jogutód tulajdonostárs egyetemlegesen felel az
ingatlan vonatkozásában a íoeelőd tulajdonos által felhalmozott közös költsés tartozásért a
Társasház felé.
Amennyiben a jogutód tulajdonos helytáll a Társasház felé a jogelőd tulajdonos által
felhalmozott közös költsés tartozásért, úsv annak ereiéig a jogutód tulajdonosnak megtérítési
igémé van a jogelőd tulajdonossal szemben.

Ha a tulajdonostárs tulajdonának használatát másnak átengedi (pl. bérlő, vendég stb.), a fizetési
kötelezettség ebben az esetben is a tulajdonost terheli, a használó által felhalmozott hátralék
összegének megfizetéséért az érintett tulajdonostársnak helytállási kötelezettsége áll fenn.
A tulajdonostársakat a saját tulajdonukban lévő ingatlan(ok) - az Alapító Okiratban
meghatározott - m2-ben (tulajdonhányadban) meghatározott alapterülete szerint terheli a közös
tulajdon fenntartásának (üzemeltetésének, karbantartásának, felújításának) költsége.
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A társasházban 1 db víz főmérő van. A tulajdonostársakat albetétenként tulajdoni hányaduk
arányban terhelik az viz- és csatornadíjak, amelyeket a közös költség díja tartalmaz. Minden
egyéb lakásokat érintő rezsi költsés (fűtés, melegvíz előállítás, elektromos áram) egyedi mérés
alapján történik és nem része a közös költségnek.
A-éulaidenostársakat fogyasztásuk szerint terheli az albetetekben elfogyasztott-fűtési energia
és vízfclfűtcs díja, a víz és csat-emahasználat dmu
Minden albetét tulajdonosának kötelessége az albetétben jelentkező minden fűtés.és vízfelfűtés,
továbbá a vízfogyasztások mérésére a közgyűlés által meghatározott típusú merők saját
költségen történő felszereltctcsérc és annak-fenntartására.
Az aktuálisan a Társasház felé a fizetendő hőenergia és a felmclcgített víz-díját a víz—és
csatornadíjai a közgyűlés határozza meg. A közgyűlés rendelkezik a fogyasztásmérők
(hőmennyiségmérők, valamint a víz mellékmérők) hitelesítésére, leolvasására és a fogyasztás
jelentésére vonatkozó szabályaiéról, valamit a szabályok be nem tartása esetén-allcalmazandé
intézkedéseidről, kötelezettségekről.
A víz mellékmérők állását a tulajdonos minden hónap utolsó napján köleles feolvasni és a
kitöltött- mérőóra -állást tartalmazó adatlapot aláírásával hitelesítve legkésőbé-a következő
hónap-6: napjáig a- Társasház gyűitőládájába bedobni:
A megkapott adatlapok alapján-elkészült a -tulaidonosonkénti meleg ■vízfogyasztás-és-ezck-az
adatok átadásra kerülnek a Budapesti Távhőszolgáltaté-Rt. részére, így minden hónapban a
vízfelmclcgítési díj a tényleges fogyasztás alapján kerül elszámolásra. Valamennyi vízmérő óm
adata kéthavonta leadásra kerül a Díjbeszedő Rt. felé. Amennyiben a tulajdonos nem ad le
vízmérő óra állásról adatot, havonta 10 m*~fogyasztást, ami nem-kerül ulólag-korrigálásrar
kerül megadásra adatként.

A víz és csatornadíj elszámolása: a szolgáltató által a-teljes fogyasztásból levonásra- kerülnek
a

mcllékmérő órákon

mért

fogyasztások adatai/mennviségei,

a

megmaradó

rész—a

társasházat/épüfeteitterhclü

a) -A-fűtési díj eíszámolásaib) A tulajdonos társalait albetétenként- egyedileg-terhelik az-alábbi költségek, fizetési
kötclczcttségcldr

*—A postai csekken-fizetett közös leöltség után a posta és a bank által felszámított
költségeket a tulajdonos a Társasháznak megtéríteni köteles.
*—A közgyűlési meghívókat és minden, a Társasház által a tulajdonosoknak küldött
felhívást, küldeményt a Társasház a közös képviselő tulajdonostársaknak-az
általuk a Társasházba kihelyezett postaládájuk útjánfiézbcsít, postai szolgáltató

17

iscnvbcvctclc (és ísv postaköltség) nélkül. Azonban minden tulajdonos írásban
felezheti, hogy küldeményeit -nem-társasházi postaládára útján, hanem postai
éten tertivevénves levétiel vagy c-mailben kéri megküldeni az általa megadott
eímre. Ez esetben a postaköltség a tulajdonost terheli.

Szintén a tulajdonost terheli a neki küldött (fizetési és pl. házirend betartására vonatkozó
felszólítások, továbbá minden más, kötelezettségmulasztásból eredő, vagy a tulajdonostárs által
megküldeni kért) küldemények költsége.
■

A tulajdonost terheli az általa kért anyagok (jegyzőkönyvek, kimutatások,
elszámolások stb.) nyomtatási és fénymásolás költsége.

■

A fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesítő tulajdonostársat a vonatkozó
hatályos jogszabály szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A
kamatelszámolás további részleteit a közgyűlés határozza meg.

•

A tulajdonost terheli a fizetési, és minden más (jogszabály, Alapító Okirat, jelen
SZMSZ vagy közgyűlési határozat által előírt) kötelezettsége elmulasztásából
eredő jogi költség (okiratba foglalás költsége, ügyvédi munkadíj, illeték,
perköltség, felszólítás költsége stb.).

3.1.A fizetési kötelezettségével hátralékba került tulajdonostárssal szembeni eljárások,
a hátralékok megfizetésére vonatkozó részletes szabályok:

Fizetési késedelembe esik az a tulajdonos, aki tárgyhó 15. napjáig az albetété(ei)hez rendelt
közös költség összegét a Társasház működési számlájára nem fizeti meg.
A közös képviselő a három havi közös költség összegét elérő összeggel a Társasháznak tartozó
tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal
való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául.
A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése három hónapnak megfelelő hátralékonként
megismételhető.
Ha a jelzálogjog bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették és azt a közös képviselő
felé igazolták, az igazolást követő nyolc napon belül köteles a bejegyzés törléséhez szükséges
engedélyt kiadni. Az engedélyt közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által
ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Az okiratba foglalás, a földhivatali eljárás
ügyintézése az érintett tulajdonostárs feladata és költsége.
A közös képviselő a közös költség megfizetésével hátralékba esett tulajdonostársat a
késedelembe eséstől számított 60 napon belül köteles igazoltan, postai szolgáltató útján, írásban
felszólítani. A felszólításban 8 napos határidőt kell meghatározni a pótlólagos teljesítésre, azzal
a felhívással, hogy elmulasztása esetén a közösség jogi úton érvényesíti követelését.
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Amennyiben a késedelembe esett tulajdonostárs a fizetési felszólítás ellenére nem tesz eleget
fizetési kötelezettségének, úgy ismételt fizetési felszólítást kell részére megküldeni, melyben
további 8 napos határidőt kell megszabni a pótlólagos teljesítésre, azzal a felhívással, hogy a
fizetési határidő elmulasztása esetén a társasház fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet
nyújt be, melyben késedelmi kamat és költségigényt is érvényesíteni fog. A késedelmi kamat
mértékét a jegybanki alapkamat kétszeres összesében a költségek összegét az erre vonatkozó
jogszabályok által meghatározott mérték szerint kell megjelölni.
Amennyiben a késedelembe esett tulajdonostárs a megismételt fizetési felszólítás ellenére sem
egyenlíti ki tartozását, úgy a Társasház közös képviselője jogosult a Társasház követelését akár ügyvéd igénybevétele mellett - fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíteni.

Közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a Társasház
perköltségét a tulajdonostársra terhelni nem lehet.
Amennyiben a per tárgya a tulajdonostárs fizetési kötelezettségének elmaradása, úgy a
tulajdonostársra terhelhető a perrel járó valamennyi költség, függetlenül a Bíróság által
megállapított perköltség összegétől.
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4.

A kamerarendszer

4.1.

A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését zárt
rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a
továbbiakban: kamerarendszer) biztosítja, ha arról a közgyűlés az összes tulajdoni
hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő
szavazatával dönt.

4.2.

A közös képviselő által kötött szerződés alapján a kamerarendszer üzemeltetője a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
törvényben meghatározott személy lehet.

4.3.

A kamerarendszer a következő feltételek együttes fennállása esetén üzemeltethető:
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság
védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös
tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja,
b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint
a felvételek felhasználása, nem érhető el,
c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan
korlátozásával.

4.4.

A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az a közös
tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen van elhelyezve. A
kamerarendszer nem helyezhető el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös
használatában álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés - a helyiség
rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

4.5.

A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint
és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a rögzítést
követő 15 napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett
bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más
hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy vagy a társasházi közösség
által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is
- bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak
legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul
törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

4.6.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a 5.7. pontban foglaltak kivételével kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó
kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy
megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket
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csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra
kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési
jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás
megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
4.7.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a
felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne
törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül,
hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt
haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

4.8.

A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi,
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével
történő gyakorlását.

4.9.

A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a rögzített felvételt, az annak megismerésére a jogosult személy nevét, továbbá az
adatok megismerésének okát és idejét.

4.10.

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt
területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól
olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus
megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg kell jelölni az
üzemeltető személyét és elérhetőségét is. Az üzemeltető az érintett személyt - kérésére
- köteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen annak céljáról és jogalapjáról, az üzemeltetésre jogosult személyéről, a
felvételek készítésének időpontjáról és tárolásának időtartamáról, továbbá arról, hogy
kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a 5.7. pontjában meghatározott jogait is -,
valamint jogorvoslati lehetőségeire.VI.

VI.

A Társasház házirendje

A Társasház tulajdonostársai és a Társasházban lévő ingatlanokat használó más személyek
egymás mellett élési szabályait a jelen SZMSZ 1. számú mellékletét képező Házirend
tartalmazza.
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VII.
Tűzvédelmi szabályzat

A Társasház tűzvédelmi előírásait, feladatait tartalmazó szabályokat a jelen SZMSZ 2. számú
mellékletét képező Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

VI.

Záró rendelkezések

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a tulajdonostársak
elsősorban a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint az 1959. évi IV.
törvény - a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos jogszabályok esetre vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak és alkalmazandónak.
A tulajdonostársak jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatos
jogvitáik tekintetében a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét és
illetékességét ismerik el.
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései a társasház mindenkori tulajdonosaira
kiterjednek. Bármelyik tulajdonostárs külön vagyonának elidegenítése esetén az új tulajdonos
köteles ennek elfogadásáról a szerződésben vagy külön okiratban írásbeli nyilatkozatot tenni.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közgyűlés fogadta el, az összes tulajdoni hányad
szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával, módosításra is ezt a rendelkezést
kell alkalmazni. A szabályzat az ingatlan- nyilvántartási iratok részét képezi.
Az Alapító Okirat azon rendelkezései, amelyek ezen Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezéseitől eltérnek, vagy azzal ellentétesek, a Szervezeti és Működési Szabályzatot
elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjától hatályukat vesztik.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat I. sz. mellékletét képezi a Házirend, amelyek a
Földhivatalba történő beadás napjától hatályosak.
A Közgyűlés jelen okirat aláírásával, a közös képviselő útján meghatalmazza Dr. Muszka
Sándor ügyvédet (1061 Budapest, Andrássv út 17. 1/8.) hogy a Közgyűlést, illetve a
Társasházat, az illetékes Földhivatala előtt, a szervezeti és működési szabályzatnak az ingatlan
nyilvántartáshoz történő csatolása iránti eljárásokban, az ingatlan- nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény 32. § (2) bekezdés d) pontja valamint a társasházról szól 2003. évi CXXXIII.
törvény alapján, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben meghatározott teljes jogkörrel
képviselje.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 23 számozott oldalból áll, amelyet elolvasás és megértés
után, a tulajdonostársak Közgyűlésen fogadnak el.
A fentiek alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társasház közössége elfogadta, az
alapító okirat mellékleteként kerül a továbbiakban feltüntetésre.
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Budapest, 2022.

közös képviselő
Készítettem és ellenjegyezem:
Budapest, 2022...........................

dr. Muszka Sándor
ügyvéd

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről:

Budapest I. Kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház

Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. sz.
Képviseli: Faragó Virág közös képviselő
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:

Szerwood FM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-346287
Adószám: 27041574-2-41
Képviseli: Lattmann Gábor ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbiakban részletezett tartalommal és feltételek
mellett:
I. Szerződés tárgya

1. A megrendelő megrendelésére a vállalkozó elvállalja az alábbi munka jelen szerződésben
rögzített feltételek szerinti elvégzését:
Projekt címe:
Budapest I. Kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz.
Munka megnevezése:
Tető és lift felújítás / átépítés
Munka műszaki tartalma: 1. sz. mellékletben foglaltak szerint. Az építési engedély
alapján, a Vállakozó előterjesztése alapján a felek a műszaki tartalmat véglegesítik. A
műszaki tartalom részletezi a Társasházi közös tulajdoni területeket érintő
beruházásokat.

Műszaki és pénzügyi ütemterv a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. Minden
melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2. A Megrendelő nyilatkozata szerint a munka építési envedéi vköteles.
3. Építési engedély száma: A szerződéskötéskor még nem áll rendelkezésre. A jelen szerződés
az építési engedély kiadásával és a műszaki tartalom annak megfelelő véglegesítésével, a
felek kölcsönös és egybehangzó írásbeli nyilatkozata alapján lép hatályba. Az építési és
egyéb hatósági, kiviteli engedélyek jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezik.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés alapját képező tervek és műszaki dokumentumok
tartalmát, az abban megfogalmazott konkrét feladatot, helyszíni és egyéb
körülményeket (így a munkaterület adottságait és a területen található közmű
vezetékek helyzetét is), megrendelői igényeket, hatósági és egyéb előírásokat
megismerte és az általa vállalt szerződéses árat erre tekintettel adta meg.
5. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel érintett tevékenység az általános forgalmi
adóról 2007. évi CXXVII. törvény („ÁFA.tv.”) 142. § (1) bek. b) pontja alapján építési
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hatósági engedély-köteles tevékenység, ezért az általános forgalmi adót a termék
beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti.
II. Teljesítési határidők, kötbér

1. Vállalkozó a munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépésének napjával, átadás-átvétel
keretein belül veszi át. A Felek a munkaterület átadás-átvételéről kötelesek jegyzőkönyvet
felvenni, továbbá az átadás-átvétel időpontját és tényét az építési naplóban is rögzíteni kell.
2. A Vállalkozó csak a jegyzőkönyv alapján átvett munkaterületen kezdheti meg a munkát és
a munkaterület átadás-átvételének időpontjától kezdve a Vállalkozó korlátlanul felelős a
munkaterületért és/vagy a munkaterületen folytatott tevékenységért, ideértve különösen a
munkabiztonsági és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb
vonatkozó szabályok betartását.
3. A munka végzésének és befejezésének határidejét a 2. sz. mellékletben foglalt műszaki
ütemterv részletezi. A szerződésszerű teljesítés feltétele a jelen szerződésben és
mellékleteiben foglalt munkáknak a 2. sz. mellékletben foglalt határidőben történő
elvégzése és az eredményes műszaki átadás-átvétel befejezése.
4. A vállalkozó az elkészült munkát a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés
után átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Jegyzőkönyvben kell
rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a szavatossági igényeket.
5. Vállalkozó az elkészült munkát köteles a Megrendelő képviselőjével igazoltatni, számláját
teljesítési igazolással együtt nyújthatja be.
6. Ha a Vállalkozó az előírt határidőben, vagy egy adott napon a munkát nem tudta
megkezdeni, köteles erről a késedelem okának megjelölésével a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a késedelmes munkakezdés Vállalkozónak
felróható, úgy Vállalkozó köteles határidőben teljesíteni. Amennyiben a munkálatok
megkezdését harmadik fél akadályozza, úgy Felek a 2. sz. melléklet szerinti befejezési
határidőt újra tárgyalják.
7. Amennyiben valamelyik Fél neki felróható okból a Szerződést határidőben nem
teljesíti, vagy azt jogalap nélkül megtagadja, a másik Fél jogosult a Szerződést
egyoldalúan - 30 napos póthatáridő tűzése mellett - azonnali hatállyal felmondani,
valamint jogosulttá válik Meghiúsulási kötbérre, melynek összege a Vállalkozói díj 10
%-a, ezt meghaladóan a Vállakozó a felelősségét kizárja, a Megrendelő ezt elfogadja.
8. A Vállalkozó neki felróható okból történő késedelmes teljesítése a Vállalkozói díj 0,3%nak megfelelő napi késedelmi kötbér, de legfeljebb a Vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Felek rögzítik, hogy a szerződésben és
mellékleteiben teljesítési véghatáridő kötbérterhes.III.
III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek, többletmunka, pótmunka

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglalt munka, szolgáltatás oszthatatlan, továbbá
jelen Szerződés kiterjed azon munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerződésben, ül.
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mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de a munkák megvalósításához műszaki
szükségszerűségből hozzátartoznak.
2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj egyösszegű, bruttó átalányár, amelynek
összege:
73.000.000,-Ft, azaz Hetvenhárommillió forint

3. A vállalkozói átalányár magában foglalja a szerződés tárgyát képező munkák
hiánytalan, hibátlan, szakszerű és I. osztályú minőségű, a szerződéses határidőre
történő megvalósításhoz szükséges valamennyi költségtényezőt.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalány Vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses
kötelezettségeihez tartozó összes költséget és hasznot tartalmazza, függetlenül
azok jellegétől.
5. Megrendelő jogosult a Vállalkozótól Pótmunkát megrendelni. Pótmunka
ajánlatkérés vagy a pótmunka szükségességének felmerülésétől számított 5 (öt)
munkanapon belül Vállalkozó köteles nyilatkozni a Pótmunka költségvonzatáról, a
Pótmunka műszaki tartalmáról, és elvégzésének ütemtervéről (Pótmunka ajánlat).
Megrendelő a Vállalkozótól beérkező Pótmunka ajánlatot a beérkezését követő
lehető legrövidebb időn belül elbírálja és döntéséről értesíti a Vállalkozót.
Megrendelő jóváhagyása esetén a Vállalkozónak a Pótmunka elvégzését a
pótmunka ajánlat szerint meg kell kezdeni.
6. A fizetési ütemezés a 2. sz. mellékletben foglalt pénzügyi ütemterv és kifizetések
szerint, a Megrendelő teljesítésigazolása mellett a Vállalkozó által kiállított
részszámla és végszámla alapján történik. A részszámla benyújtásának feltétele és
melléklete a mindkét fél részéről aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv. A
végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásáról szóló a Felek által aláírt jegyzőkönyv.
7. A pénzügyi teljesítés a megfelelő mellékletekkel ellátott számla benyújtását és
kézhezvételét követő 15 naptári napon belül átutalással történik.
8. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerint a vállalkozások közötti
mindenkori késedelmi kamat alkalmazása az irányadó.
9. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lefolytatása, illetve az azt lezáró és az átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák
kijavítását, illetve a hiányosságok pótlását igazoló hiány- és hibamentes teljesítési
jegyzőkönyv, Megrendelő vagy képviselője által történő aláírása (a jegyzőkönyv
egyidejű csatolásával).
10. A Vállalkozó köteles a Munkák általa vélt elkészültét megelőzően legalább öt (5)
munkanappal megelőzően értesíteni a Megrendelőt, hogy a Munka elkészül, és
javaslatot tenni a műszaki átadás-átvételi bejárás időpontjára.
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IV. Vállalkozó kötelezettségei

1.

Vállalkozó vállalja a jelen szerződésben vállalt munkát a jogszabályoknak és az előírt
szabványoknak megfelelő minőségben végzi el.

2.

Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti munkákat a Szerződésben
meghatározott szerinti teljesítési véghatáridőre szerződésszerűen teljesíteni.
Vállalkozó jogosult a határidő lejárata előtt is teljesíteni. A teljesítés megfelelő
határidőben történik, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás legkésőbb a teljesítési
határidő napján lezárul.

3.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkák megkezdésekor rendelkezik saját tevékenységére ül.
közreműködői tevékenységére szóló, harmadik személy károkozására is kiterjedő építési
szerelési-, és felelősség biztosítással, melynek egy másolati példányát Megrendelőnek a
Munkák megkezdése előtt átad.

4.

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles folyamatosan, maradéktalanul,
teljeskörűen betartani a vonatkozó munkabiztonsági és munkavédelmi, valamint
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat, ideértve különösen a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény rendelkezéseit.

5.

Vállalkozó köteles a munkavégzése következtében keletkező hulladék takarítását
biztosítani. A hulladék (ideértve a veszélyes hulladékot is) elszállításáról Vállalkozó
köteles gondoskodni.

6.

A Vállalkozó feladata a Munkák teljesítéséhez szükséges kiegészítő munkák elvégzése,
ideértve különösen a munkaterület és a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett egyéb
köz- vagy magánterület tisztán tartását, karbantartását, mindezekről a csapadékvíz, hó,
stb. eltávolítását, a hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások maradéktalan teljesítését.
Vállalkozó kifejezett feladata a kivitelezési munkák teljes folyamata alatt a beázás
mentesség biztosítása.

7.

A Vállalkozó köteles a Munkákról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai
szerint, elektronikus építési naplót vezetni, melyben rögzíteni kell a projekt
megvalósításával kapcsolatos valamennyi tényt és körülményt, feltételt és állapotot,
valamint az építési napló tartalmazza a Felek észrevételeit, bejegyzéseit, és a
jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeket. Vállalkozó köteles a
műemlékvédelmi jogszabályok és követelmények rendelkezéseit teljes körűen betartani a
projekt megvalósítása során.

8.

A Vállalkozó köteles a használatbavételi engedély beszerzéséhez és a Vállalkozó
közreműködésével megvalósult részeknek, berendezéseknek az üzembe helyezéséhez,
használatba vételi eljárásához szükséges dokumentumokat, tanúsítványokat a Megrendelő
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részére átadni, valamint a Megrendelő igénye szerint együttműködni a Megrendelővel a
fenti engedélyek beszerzése során.
9

Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe alvállalkozókat/közreműködőket vonhat be.
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében az általa
igénybe vett alvállalkozók, beszállítók, egyéb közreműködők vonatkozásában jelen
Szerződés rendelkezéseit kifejezetten érvényre juttatja. Vállalkozó korlátlanul és
kizárólagosan felelős különösen közreműködői és munkavállalói magatartásáért, az
együttműködési, tájékoztatási, értesítési és ellenőrzési kötelezettségei teljesítéséért, a
munkák megfelelő színvonalú és szerződésszerű elvégzéséért, az általa alkalmazott
módszerekért, illetve eljárásokért, ezek helyes sorrendiségéért, valamint az alkalmazott
technikai eszközökért, és a mindezekkel összefüggő környezeti hatásokért.

10. A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri, tudomásul veszi és feltétel nélkül vállalja a
Munkákra vonatkozó jogszabályokban és/vagy más előírásokban meghatározott kötelező
szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségeket, feltételeket.
V. Megrendelő kötelezettségei

1.

Megrendelő köteles a Vállalkozónak a jelen szerződés szerint járó Vállalkozói díjat a
szerződés és mellékletei szerint határidőben megfizetni.

2.

Megrendelő a Műszaki Ütemtervnek megfelelően a Vállalkozó birtokába adja a
Munkaterület megfelelő részeit, és a Szerződés időtartama alatt ezt fenntartja, továbbá
ahhoz megfelelő belépési jogokat biztosít.

3.

Megrendelő köteles mindenben együttműködni a Vállalkozóval a teljesítés során, továbbá
a tudomására jutott bármely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményről
a Vállalkozót késedelem nélkül tájékoztatni, a szükséges dokumentumokat átadni a
Vállalkozó részére.

VI. Kapcsolattartás, képviselők

1.

A Felek képviselői:
Vállalkozó helyszíni építésvezetője:
telefonszám:
e-mail cím:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
telefonszám:
e-mail cím:
Vállalkozó nyilatkozattételre, kapcsolattartásra feljogosított munkatársa:
telefonszám:
e-mail cím:
Megrendelő nyilatkozattételre, kapcsolattartásra feljogosított munkatársa:
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telefonszám:
e-mail cím:
Műszaki ellenőr:
telefonszám:
e-mail cím:
Műemléki felügyelő:
telefonszám:
e-mail cím:
Építési napló bejegyzésére jogosult:
telefonszám:
e-mail cím:
2. Képviselők szavatolnak, hogy teljes jogkörrel képviselik az érintett Felet, az adott
tárgykörben adott meghatalmazás útján járnak el, a szerződés teljesítésével összhangban.
3. Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt kinevezni, aki ellátja jelen Szerződésben, a
rendeletekben és egyéb irányadó jogszabályokban meghatározott feladatokat.
4. Felek az egyéb értesítéseket jogosultak e-mail útján is megtenni. Ez azonban nem
mentesíti a Felek az építési naplóba történő esetleges bejegyzési kötelezettségük alól,
illetve szerződés módosítását vagy megszüntetését a felek írásban vagy postai
tértivevényes küldeményben is kötelesek megerősíteni, mely esetben az ilyen módon
megerősített értesítés az email útján való megküldés időpontjában tekintendő
hatályosunknak.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Felek azon írásbeli nyilatkozatai, amelyeket a
másik félhez a fent megjelölt postai címre tértivevényes postai küldeményként
szabályszerűen postára adtak, az érintettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni
a feladást követő 5. (ötödik) napon akkor is, ha a kézbesítés bármilyen akadályba
ütközött.
VII. Jótállás, biztosítékok

1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a
műszaki átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül az a tény, hogy a Szerződés
tárgyának megvalósítása szerződés szerinti minőségben hiány- és hibamentesen
megtörtént, az a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben részletezett műszaki
feltételeknek mindenben megfelel, továbbá a kivitelezési és a megvalósulási
dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak; valamint a Vállalkozó és az általa
bevont alvállalkozók mindegyike a munkaterületet elhagyta, a maradék anyagokat,
eszközöket a területről elszállították.

2. Vállalkozó az általa elvégzett munkák szakszerű elvégzéséért, a kivitelezés hibáitól
való mentességéért 12 hónap időtartamú jótállást vállal.
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3. Amennyiben a Vállalkozó által elkészített munka nem felel meg a szabványokban,
illetve a Szerződésben meghatározott követelményeknek, úgy Megrendelő jogosult a
Ptk. szerinti jótállási, illetve szavatossági jogait gyakorolni Vállalkozóval szemben.
4. Jótállási, illetve szavatossági körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő
írásban értesíti Vállalkozót, aki köteles a felmerülő munkákat haladéktalanul, a
Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőn belül saját költségére elvégezni.
VIII. Szerződés megszüntetése, módosítása

1. A jelen szerződés az 1/3. pont szerint lép hatályba és a teljesítéssel megszűnik.
2. Felek közös megegyezéssel bármikor jogosultak, írásban megszüntetni vagy írásban
módosítani a szerződést.
3. A Fél jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani és a
meghiúsulás jogkövetkezményeit alkalmazni a másik Fél súlyos szerződésszegése
esetén, feltéve, hogy a szerződésszegő felet 15 napos póthatáridő kitűzésével, igazolható
módon, írásban felszólította a jogsértő állapot megszüntetésére, és a határidő
eredménytelenül eltelt.
4. Felek a szerződés megszüntetése esetén kötelesek egymással elszámolni, felmondás
esetén a Vállalkozó kizárólag az addig szerződésszerűen teljesített munkákra eső arányos
vállalkozói díjra tarthat igényt. Felek ez esetben is kötelesek a szerződésszegéssel okozott
kár megtérítésére.
VIII. Vis Maior

1. A vis maior olyan eseményeket jelent, amelyek mindkét fél fennhatóságán kívül esik, és
amely bármely fél szerződéses kötelezettségén túlmutató teljesíthetetlen vagy
kereskedelmileg kivitelezhetetlen jövőbeni cselekvését követeli meg, beleértve korlátozás
nélkül a járványokat, gazdasági és kereskedelmi embargókat, szabályváltozásokat,
földrengést, időjárási katasztrófa, háborús cselekmények, kormány cselekmények,
blokád, forradalom, sztrájkok, bojkott, embargó, népfelkelés, terrorizmus, viszályok és
bármely hasonló esemény.
2. Egyik fél sem tekinthető úgy, hogy elmulasztotta a szerződéses kötelezettségeit, amíg a
vis maior esemény bekövetkeztének megelőzése vagy megakadályozása érdekében
cselekszik, és ezen, a jelen Megállapodásban a vis maior eseményhez kapcsolódó
kötelezettségek teljesítésére lefektetett időbeli korlátozás azon időtartamig teljed, amíg a
vis maior esemény fennáll.
3. Az ilyen vis maior esemény bekövetkezte vagy megszűnése esetén, az a fél, akit az ilyen
esemény súlyt, köteles tájékoztatni a másik felet annak bekövetkezéséről, illetőleg
megszűnéséről.
4. Abban az esetben, amennyiben a vis maior események egyfolytában legalább 90
(kilencven) napig tartanak, akkor bármelyik Fél e jogosult a jelen szerződést 30 napos
felmondási idővel felmondani, a felmondást megelőzően keletkezett jogok és
kötelezettségek sérelme nélkül, elszámolási kötelezettséggel a megszűnés időpontjáig.
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IX. Vegyes rendelkezések

1. A szerződés és annak mellékletei (pénzügyi, műszaki, ütemtervek, stb.) együttesen
tartalmazzák felek megállapodását.
2. Felek nem jogosultak a jelen Szerződés előkészítése, illetve teljesítése során, továbbá a
szerződés megszűnését követően sem az általuk megismert bizalmas információkat, üzleti
titkot harmadik személy tudomására hozni. Az előbbi megállapodás megsértője a másik
fél irányában kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. Amennyiben a felek között a teljesítést megelőzően, akár azt követően felmerült vitában a
felek törvényes képviselői nem tudnak megállapodni, úgy Felek a jelen szerződéssel
kapcsolatos esetleges jogvitájuk rendezésére, a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság
illetékességét kötik ki.
4. Ha jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem
érinti a Szerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a Felek
lehetőleg olyan rendelkezéssel váltják ki, amely a lehető legközelebb áll a felek eredeti
szándékához, kivéve, ha az érvénytelen rész a Szerződés egészét teszi érvénytelenné.
5. A jelen szerződés, ide értve annak mellékletét, a szerződés tárgyára nézve a Felek között a
teljes megállapodást jelenti. Minden megelőző írásbeli, vagy szóbeli megállapodás, ajánlat,
valamint a jelen Szerződésben tárgyaltakra vonatkozóan bármi fajta más közlés a jelen
szerződés aláírásával hatályát veszti.
6. Jelen Szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a magyar jog,
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Budapest, 2022........................

Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház

Szerwood FM Kft.

képviseli: Faragó Virág közös képviselő
Megrendelő

képviseli: Lattmann Gábor ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Műszaki tartalom
Pénzügyi, műszaki ütemterv
Engedélyezési és kiviteli tervek
Építési engedély másolata
Felelősség biztosítás igazolása
Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)
Teljesítés igazolás (minta)
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NYILATKOZAT

Alulírott Erdei Bálint (anyja neve: Homorodi Zsuzsanna Márta; lakcím: 1026 Budapest,
Törökvész út 147/D.), mint a City Properties Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; Cg. 01-09
863463; adószám: 13596174-2-41; statisztikai számjel: 13596174-6810-113-01, a
továbbiakban: Társaság) ügyvezetője, ezúton az alábbi nyilatkozatot teszem:
A Társaság ezúton feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a
Szerwood FM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér
1.; Cg. 01-09-346287, képviseli: Lattmann Gábor ügyvezető), mint vállalkozó és a Budapest
I. Kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. Társasház (a továbbiakban: Társasház), mint megrendelő
között ................. napján, a Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. sz. alatti ingatlan
tárgyában létrejött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) alapján - a
vállalkozó által a teljesítéshez szükséges jogerős hatósági engedélyek megszerzését követően meghatározott munkákat és abban foglalt műszaki tartalmat a Vállalkozási szerződésnek
megfelelően elvégezteti, abban az esetben, ha a Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt
valamely kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.
Társaságunk - a Vállalkozó nem vagy nem megfelelő teljesítése esetére - ezúton nyilatkozik,
hogy ha a Vállalkozási szerződés teljesítésével, vagy a megrendelt pótmunkákkal járó
költségek meghaladják a Vállalkozási szerződésben rögzített Vállalkozási díj összegét, ezen
többletköltségek megfizetésére vonatkozóan igényt a Megrendelő felé nem érvényesít.
Társaságunk nyilatkozik, hogy a Vállalkozási szerződés feltételeit és az abban foglalt jogok és
kötelezettségek tartalmát teljes körűen megismerte, nyilatkozatát ezek tudatában tette és a
fentiek fennállása esetére szolgáltatását a Vállalkozási szerződésnek megfelelő tartalommal
nyújtja, magára nézve a Vállalkozási szerződést kötelezőnek tekinti.
Kelt: Budapest,......................

City Properties Kft.

képviseli: Erdei Bálint ügyvezető

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: Budapesten,....................napján:

Dr. Muszka Sándor

ügyvéd
KASZ: 36065769
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére

a Mára! Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány elszámolásának elfogadására és
részére 10 000 000 Ft összegű támogatás nyújtására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

O^-

:ív-\mo^—^

dr. Bartos Diána Petra

dr. Németh Mónika

aljegyző

jegyző

-

,

tA\

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Jogi Csoport1
1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány
között a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 60/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozata
alapján BDV/16040-3/2021. ügyiratszámon támogatási szerződés jött létre, amelynek keretében az
Önkormányzat 10 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Közalapítvány működésére, valamint
Alapító Okiratában meghatározott céljai megvalósítására.
Az Önkormányzat az összeg felhasználási határidejét 2021. december 31-ig határozta meg. A
Közalapítvány a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását benyújtotta.
A Gazdasági Iroda az elszámolással összefüggésben többszöri hiánypótlást kért, majd az alábbi
megállapítást tette:

Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány pályázat kiírása nélkül évente legfeljebb összesen egymillió forint
támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra. 2021. évben összesen 4 támogatást nyújtott
2 300 000 Ft összértékben. A támogatási szerződésekből nem derült ki, hogy pályázat útján történt az
összeg megiítélése, külön erre nyilatkozat sem érkezett. A támogatási döntést minden esetben a
Kuratórium hozta meg.

Az elszámolás és a részletes számlák a Gazdasági Irodán megtekinthetőek.

A Közalapítvány egy 10 000 000 Ft összegű támogatási kérelmet is benyújtott a 2022. évre vonatkozóan
alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása céljából. A kérelem alapján a támogatást a
Közalapítvány 2022. évi tevékenységére, a kuratóriumi tagok részére tiszteletdíj kifizetésére, és a
kifizetések járulékainak utalására kívánja fordítani.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadáséról szóló döntés.
A támogatás odaítélésének egyik feltétele, hogy a Támogatott az Önkormányzat által nyújtott
támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét rendben teljesítse.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az
Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt
pályázatra pályázatot nyújt be.

A 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés alapján nem hozható támogatás nyújtására
irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás,
egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette,
f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony
létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell
legalább:
a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét,
adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát,
nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,
b) a

kérelmező

bemutatkozását,

kitérve

eddigi

tevékenységére,

különösen

annak

kerületi

vonatkozásaira,
c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
d) az igényelt támogatás általános forgalmi

adót

is tartalmazó

összegét és a

levonható,

visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez
csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),
c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti
érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A Közalapítvány kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.
A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tömény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2.

Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány elszámolás elfogadásáról és részére 10 000 000 Ft
összegű támogatás nyújtásáról
I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 60/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozata
alapján a BDV/16040-3/2021. ügyiratszámon támogatási szerződés révén nyújtott
10 000 000 Ft felhasználásának a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány által
benyújtott elszámolást az előterjesztésben rögzített észrevételek mellett elfogadja.

II.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
10.000.000,-Ft

összegű

támogatást

nyújt

a

Közalapítvány részére Alapító okiratában
tevékenységeinek támogatása céljából.
III.

Márai

Sándor

meghatároztott

Kulturális
céljaira

Közhasznú
2022.

évi

A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.)

önkormányzati

rendelete

3.

mellékletletében,

K512

„Egyéb

működési

célú

támogatások államháztartáson kívülre" megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.
IV.

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda,
Gazdasági Iroda
Budapest, 2022.

3. Az ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1
1. melléklet:
2. melléklet:

támogatási kérelem és mellékletei
támogatási szerződés és mellékletei
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Alulírott dr. Saly Noémi a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány elnöke. Székhely:
1014 Budapest, Kapvsztrán tér 1. bankszámlaszám: 12001008-01584860-00100007; adószám:
18081682-1-41, azzal a kéréssel fordulok az I. kerületi Önkormányzathoz, mint alapítójához,
hogy az Alapító okiratban meghatározott célokra, a 2022.évi tevékenységre, tiszteletdíj
kifizetéséhez, valamint annak járulékai utalásához szüksége lenne Alapítványnak, a
költségvetésben betervezett 10 millió forint összegre.
Kérem a kifizetések gördülékenységéhez, a támogatásról mielőbb gondoskodni
szíveskedjenek.

Budapest, 2022. április

...

Köszönettel:

dr.Saly Noémi
Kuratórium Elnöke

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve,
székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
Székhelye: 1014 Budapest, Kapísztrán tér L
adószáma: 18081682-1-41
nyilvántartási száma: 01-01-0005814
Képviselő: dr. Saly Noémi

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám. e-mailcím....):
dr.Saly Noémi
tel: +36 30 609 4550
e-mail: salyn0607@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak
kerületi vonatkozásaira:
Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása (Khtv. 26, §
c.) pont 6.) Az I. kerület és a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése,
megismertetése és közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó létrehozása
(Khtv. 26, § c.) pont 5.) Az I. kerületi művészeti és kulturális tevékenységek
kibontakozásának elősegítése, olyan művészek, művészeti csoportok, társadalmi és
kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok
ápolását tekintik feladatuknak és otthont nyújtanak irodalmi művészeti
kezdeményezéseknek, rendezvényeknek (Khtv. 26. § e.) pont 5.
Az I. kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatása és jutalmazása (Khtv.
26. § c.) pont
Az I. kerületben a hazai és határainkon túli nemzeti kultúra bemutatása, filmek,
kiadványok, kiállítások, előadások és rendezvények segítségével, valamint a magyar
kultúra és művészet megismertetése, elismertetése, fejlesztése és elfogadtatása
érdekében tevékenykedő magánszemélyek, oktatási intézmények , társadalmi
szervezetek , vagy köztestületek anyagi és erkölcsi támogatása (Khtv, 26. § c.) pont 4
5.) Az I. kerületbe szánt tárgyi emlékek, emléktáblák, szobrok megóvása és újak
felállítása (Khtv. 26. § c.) pont 7.)

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:
A Közalapítvány
megvalósítására.

2022,évi működésére. Alapító Okiratban feltüntetett céljainak

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
adószám:
Mivel a Közalapítvány adószámo 1-es, nem tartozik az ÁFA körben, nem tud ÁFA
visszaigénylést eszközölni.

6} A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022.04.01 - 2022.12.31.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapftói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól,
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Budapest 2022, április

<LS

dr.Saly Noémi
elnök

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
1.

nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3, § (1) bekezdés 1. pontjának
történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy
kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót
visszaígényelheti-e{ÁFA-nyilatkozat).
3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. i-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint
a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),
4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett
köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem
régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
5. ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontúban meghatározott feltételnek
megfelel.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés X. pontjának való megfelelésről

Alulírott, dr. Saly Noémi mint a(z) Márai Sándor Kulturális Közalapítvány,(székhely. 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 18081682-1-41) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat
aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht 50. § (1) bekezdése
értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Márai Sándor Kulturális
Közalapítvány (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom
visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles
azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni
tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor — a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

.

Budapest, 2022. április

i-s:
—

dr. Saly Noémi kuratóriumi elnök
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

1 ólÜlkotó í^rnK^t:
uj- a? á/km, a höltsigxtcs s^av, a
a bcfri inkoimáxyzyt, a mmntisig} önkomárQXtH, a társulás, aztg/bínijag s^auii;,
oifttogtiglálkodá
ámenben urálim ng; a helyi önkormánynál kilön-külőn tag együtt lOO’/triis rts^xdisset nndtlktljk, a namQttíhj syentyet, a külfötíi állam, a külföldi hitjhalávi^
a kSfoíd Hlam vagy bti/iulisiyt ssprv is a£ Európai Gazdasági Tiniffil snfU rmgtllapcddiban risyfs ilita sqikályKpU piacára ímcctctt nyihámsan ntük&lS
risse/inytámsfy
i)
olyan belföldi tégy kifétiijqgi tyvnily tag/jog ssgmilyisigyi mm maetkenfginddtkcdó syerwytt, amely mtftkl a kiuithiífckiukkrnk
eayi tulajdanesi
a piniyneaAs is a terrorizmusfnansnfmztka mtffiö-sfsiri! ír vKppkniiiyoyisirilsgili tönirry szerint meghatárezoti tényleges tuiajdosasa
megismerheti,
éj az Európai Unió Uigáthvniban, ű£ Európai GasdaMfl Tirsegril spóli mgpIlapoSsbiiu risers államhalt, a GaydaJág Egütlmüködési és FejUsntiri Szyne^t
lagidomáhta rag olyan államban mdiikcsfk aiüUtlöstygtl amellyel Magamrsoignuk a kettős adóztatás eíkerüUsirSl syóló egyezménye ran,
he, nem minősül a társaság; adóról is az oszfalikadóril ssfló tömény sprint meghatározóit elkuőrsftl külföldi társaságnak
hó) a gazdálkoái szmezflhen hö^elleitül uag közületien több mint 25%n>s heiajdortmt, befolyással tag szattas&lijoggd birijog te^mily, jogi tzemifiségyl nem
rendelkezőgazdálkodó rerrazel tekintetében a ba), bb) is bej afont szerintifcUiiekkJinnáilnah:
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Szemezel tagállamában tag olyat államban van, mellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szőlő tgezmltrye van;

NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Saly Noémi a(z) Mára! Sándor Kulturális Közalapítvány, (adószám: 18081682-1-41)
képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA korbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti /Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

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

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

Budapest, 2022. április

dr, Sa^y Noémi
elnök

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező tecmészetes személy):
-

neve:......................................................................................... .. ..

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

-

lakcíme:........................................................ -....................................... ........... ................................. .

-

születési helye:........... .........................................................................................................................

-

születési ideje:............................................. ...........................

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

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve: ............................ ..................................................

-

székhelye: ................. .............

-

cégjegyzékszáma:.................................................................................................................................

*

adószátna: .................................................................................................................. ...........................

-

képviselőjének neve:............................................................................................................................

c)

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

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

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

-

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1,

-

képviselőjének neve: Dr. Saly Noémi

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 01-01-0005814

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II. A pályázat/kérelem adatai

III.

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):....................... ..........................

-

a támogatandó cél:

-

pályázott/kérelmezett összeg:

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I, pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id,
Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő tészt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022. április

dr. Saly Noémi kuratóriumi elnök

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény.

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

Budapest, 2022. április
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Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
j)&z -az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban; párt),
fi) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (l) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-() pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
s) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek' a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
4* az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
J) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kijárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai,
illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;

e) nem kijárt kösgogi tisvisígviseio: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által váksztott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján
igazolom, hogy

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
18081682-1-41
1014 BUDAPEST KAPISZTRÁN TÉR 1
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott

tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. április 12.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Tamás Hajnal
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 1243198451090231287123231
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FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az BDV/......................../2022. ügyiratszámú támogatási szerződéshez
Raiffeisen Bank Zít
1133 Budapest, Vád út 116-118-

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel
A közalapítvány alapító okiratában feltüntetett
célok elérése érdekében működési és
feladatalapú támogatás biztosítása

Támogatás megnevezése:

Támogatás ügyiratszáma:

BDV/..............-.........../2022.
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

! Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
! Felhatalmazással énntett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:

Budapest I. kerület Budavári önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
| jelzőszáma:

12001008-01584860-00100007

számlájának

pénzforgalmi Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022. január 31.naptől -................. ................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam
lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnikBudapest, 2022. április

..

Saly Noémi kuratórium elnök
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás
benyújtásakor annak jogosságát (és összegszerűségét) nem vizsgálja.
Budapest, 2022..........................................

(számlavezető bank)

2. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:
15735643-2-41
bankszámlaszáma:
12010154-00379543-00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY

székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
nyilvántartási szám:
01 -01 -0005814
országos azonosító:
0100/60962/1995/609611995
adószám:
18081682-2-41
képviseli:
dr. Saly Noémi kuratóriumi elnök
a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
Támogató...... /2022. (........ ) önkormányzati határozata (a továbbiakban: Támogatói döntés)
alapján jelen támogatási szerződésben rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem
térítendő pénzügyi céltámogatást nyújt a Támogatott részére.
2.
Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére
10.000.000,- Ft, azaz tíz millió forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott........................... Banknál vezetett..................................számú számlaszámára a
támogatási szerződés aláírását követő.............napon belül átutal.
3.
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatási összeg
a Támogatói döntés keltétől 2022. december 31. napjáig használható fel az alábbi célokra: Támogatott
a támogatás összegét 2022. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására
használhatja fel.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

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

5.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
6.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a
nyilvánosságra hozatalához.
7.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni.
8.
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
9.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
10.
A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával
kell igazolni.
11.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
12.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.
Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített cél megvalósítására, e
szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
14.1 Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
15.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy a Támogató a
jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az
addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás

hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.
18.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
2023. március 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes
és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatoláséval), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából kell megküldeni a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat címére.
19.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című,
jelen szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is, amennyiben az a Támogatott vonatkozásában
releváns (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a hivatkozott
Támogatói döntés kelte és 2022. december 31. közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére
kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
21.

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

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató elállása, felmondása esetén Támogató él a 2.
számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogéval, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja
önkormányzati támogatás igényléséből.
Egyéb rendelkezések

23. A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban kerül
sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
24. A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
25.
Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.
26.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
27.
Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának
pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis'') támogatást részére nem ítéltek
meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.

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

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

"

Budapest, 2022............ „

"

....................................
kuratóriumi elnök

Jogi ellenjegyzés:

2022

...................... ............. "

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022................... „....”
A szerződés mellékletei:

1.

Átláthatósági nyilatkozat

2.
3.

Felhatalmazó levél
ÁFA-nyilatkozat

4.
5.

Elszámolási lap
Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
Adatvédelmi tájékoztató

6.
7.

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 17 átlátható szervezet:

a)_± az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 10096-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
bajjj. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

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

a(z)

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

(adószám:

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

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

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

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

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

Összesen:
bruttó Ft

Összesen:
nettó Ft

ÁFA

tartalom

összesen

NYILATKOZAT
.......................................... . mint a .................................
Kerület Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I.

...............................................Ft összegű támogatás
elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest, .....................................................

kuratóriumi elnök

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságéról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (11.7.) önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási
szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását, A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatéval tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
• a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
• a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
• a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
• Nyilatkozatok
A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva.......................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi
BDV7...................... támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
-

Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Megbízási díjak

; Az
elszámolást
alátámasztó
i bizonylatok
- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
- megbízási szerződés hitelesített
másolata;

-

--

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

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

Tiszteletdíjak, honoráriumok

Ösztöndíjak

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
a
tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)________
- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
i - pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
az
ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok
Irodaszer,
nyomtatvány - számla hitelesített másolata;
beszerzés
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,
folyóirat vásárlása, - számla hitelesített másolata;
előfizetése
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankkivonat
hitelesített
másolata
Egyéb anyagbeszerzés (pl. - számla hitelesített másolata;
élelmiszerbeszerzés)
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy

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

-

ösztöndíj

szerződés vagy

kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- számla

- számla

számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség
megrendelő
hitelesített
számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
kiküldetéssel, megrendelő
hitelesített - számla
szállítással
összefüggő másolata;
költségek
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások - szerződés vagy megrendelő • számla
(telefon, internet, posta)
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
- szerződés vagy megrendelő
számla
rendszerüzemeltetési
es hitelesített másolata;
webfejlesztési szolgáltatások - számla hitelesített másolata;
díja
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak
szerződés
hitelesített
számla
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata __
Közüzemi díjak
szerződés
hitelesített ■ számla
másolata;
L__

Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

Szállásköltség

Reprezentációs költségek

Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

Egyéb szolgáltatások díja

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
| pénzügyi
teljesítés
í igazolására
i pénztárbizonylat

kiadási
vagy

- számla

- számla

- számla

számla

- számla

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)**
Ingatlanok, gépek és egyéb - árajánlat, megrendelő és - számla
eszközök felújítása
szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása
- árajánlat, megrendelő és - számla
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyásét illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

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

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

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

-

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

-

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

b)

c)

II.

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

III.

a támogatandó cél:............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................

Összeférhetetlenségi és érintettség!' nyilatkozatok

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

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor-

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
b)

Érintettség

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

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szen/ének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés

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

támogatási szerződés 7. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvédelem' 'budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadáséról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
21 tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
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 adatvedelennkrbudavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon beiül
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: ug_vfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: httDs://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011, évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest, 2022................... „..."
cégszerű aláírás
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budai Vároltalmazó Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) között a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 61/2021. (VII. 15.) önkormányzati
határozata alapján BDV/16045-3/2021. ügyiratszámon támogatási szerződés (a továbbiakban:
Támogatási szerződés) jött létre, amelynek keretében az Önkormányzat 10 000 000 Ft összegű
támogatást nyújtott a Közalapítvány működésére, valamint Alapító Okiratában meghatározott céljai
megvalósítására.
A Támogatási szerződés az összeg felhasználási határidejét a szerződés aláírásától - vagyis 2021.
november 4. napjától - 2021. december 31-ig határozta meg. A Közalapítvány a támogatás
felhasználására vonatkozó elszámolását a Hivatal részére benyújtotta.
A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az elszámolást ellenőrizte és több ízben hiánypótlást kért a
Közalapítványtól tekintettel arra, hogy a számlák nem a Támogatási szerződés keltétől (2021. november

4. napja), hanem a támogatásról szóló döntéstől kezdődő időszaktól kerültek benyújtásra, amely nem
felelt meg a Támogatási szerződés rendelkezéseinek.
Az elszámolási időszakra vonatkozóan a Közalapítvány összesen 11 tétellel számolt el, összesen bruttó
5.107.597,- azaz ötmillió-egyszázhétezer-ötszázkilencvenhét forint értékben, mely összeg tekintetében
a Gazdasági Iroda az elszámolást elfogadta. Az elszámolás és annak hiánypótlásai a Gazdasági irodán
megtekinthetőek.
A Támogatási szerződés 16. pontja alapján azonban az igénybe nem vett támogatási összeget a
Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére. Erre tekintettel a Közalapítványnak 4.892.403,- azaz
négymillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-négyszázhárom forintot vissza kell fizetnie a Támogató
részére.
Továbbá a Közalapítvány az elszámolás benyújtásával egyidejűleg egy 10 000 000 Ft összegű egyedi
támogatási kérelmet is benyújtott a 2022. évre vonatkozóan, az alapító okiratban meghatározott
céljainak megvalósítása céljából. A kérelem alapján a támogatást a Közalapítvány 2022. évi
tevékenységére, működésére, a kuratóriumi tagok részére tiszteletdíj kifizetésére, és a kifizetések
járulékainak utalására kívánja fordítani.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüre nyújtott
forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (11.7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése e) pontja
alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás
azon személy vagy szervezet esetében, amey a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához
kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.
Amennyiben a Közalapítvány a Támogatási szerződés szerinti visszafizetési kötelezettségének eleget
tesz és a 2021. évre vonatkozó el nem számolt összeg visszafizetésre kerül, úgy a 2022. évre vonatkozó
támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület jogosult döntész hozni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról
szóló döntés.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az
Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt
pályázatra pályázatot nyújt be.
A 2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására
irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,

b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás,
egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette,
f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony
létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
A 2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján:
(1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét,
adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámét,
nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,
b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi
vonatkozásaira,
c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani
A 2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez
csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),
c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti
érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.
A támogatási kérelem a rendelet előírásainak előírásainak megfelel, a kérelmező a mellékleteket
csatolta.

A fentiekre tekintettel javaslom a Közalapítvány részére a 10 000 000 Ft összegű támogatás
megállapítását kizárólag azzal a feltétellel, hogy a 2021. évre vonatkozóan el nem számolt összeg teljes
egészében visszafizetésre kerül Támogató részére a meghatározott határideig.
A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT* 1
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány által 2021. évben igénybe nem vett támogatási összeg
visszafizetéséről és az elszámolás jóváhagyásáról

1.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budai
Vároltalmazó Közalapítvány a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 60/2021. (VII.15.)
önkormányzati határozata, valamint a BDV/16040-3/2021. ügyiratszámú támogatási szerződés
alapján nyújtott 10 000 000 Ft támogatásból összesen bruttó 5.107.597 Ft, azaz ötmillióegyszázhétezer-ötszázkilencvenhét Forint elszámolását elfogadja.

2.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budai
Vároltalmazó Közalapítvány a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 60/2021. (VII.15.)
önkormányzati határozata, valamint a BDV/16040-3/2021. ügyiratszámú támogatási szerződés
alapján nyújtott 10 000 000 Ft támogatás összegéből igénybe nem vett összeg, azaz 4.892.403
Ft, azaz négymillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-négyszázhárom Forint visszafizetésére köteles
Támogató részére 2022. július 15. napjáig.

Flatáridő:
2022. július 15.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda,
Gazdasági Iroda

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány részére a 2022. évben 10 000 000 Ft összegű támogatás
nyújtásáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 10 000
000 Ft összegű támogatást nyújt a Budai Vároltalmazó Közalapítvány részére az Alapító
okiratában meghatároztott céljaira a 2022. évi tevékenységeinek támogatására, valamint
működési költségeinek biztosítására. A támogatási szerződés megkötésének feltétele,
hogy a Budai Vároltalmazó Közalapítvány által a 2021. évben igénybe nem vett támogatási
összeg 2022. július 15. napjáig visszafizetésre kerül a Támogató részére.

2.

A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláíráséra.

Határidő:
2022. július 31.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda,
Gazdasági Iroda
Budapest, 2022. június „

3. Az

„

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet: támogatási kérelem
2. melléklet: támogatási szerződés és mellékletei

A. vu^dUL *

BDV5971373

DV597 373

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

ía ÚVD

Kérelem egyedi támogatás iránt
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1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve,
székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószáma: 18081871-2-41
nyilvántartási száma: 01-01-0005815
Képviselő: Szakáj^Péter Gergely
.,

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím.... ):
Szakáiy^Péter Gergely
tel: +36 70 704 5669
e-mail: szakalpg@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak
kerületi vonatkozásaira:
Közalapítvány működési költségeire, tiszteletdíjak kifizetése, annak járulékai, valamint
az I. kerületi emléktáblák, kulturális értékek felújítása, a kerület várfalain belül.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:
A Közalapítvány 2022,évi működésére, Alapító Okiratban feltüntetett céljainak
megvalósítására.

/
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5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
adószám: 18081871-2-41
Közalapítvány ÁFA körbe tartozik, de nem folytat olyan tevékenységet, amiből ÁFA
visszaigénylést tudna eszközölni.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022. május 1. - 2022. december 31.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől
vagy
alapítói joggyakorlása
alá
tartozó alapitványtől,
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kel! az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
1.

nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1, pontjának
történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy
kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót
visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),
3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007, évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban-. Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint
a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),
4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett
köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem
régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
5.

ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek
megfelel.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, Szakái Péter Gergely mint a(z) Budai Vároltalmazó Közalapítvány_(s2ékhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 18081871-2-41 cégjegyzésre jogosult képviselője jelen
okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése
értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek'.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budai Vároltalmazó
Közalapítvány (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom
visszavonásig érvényes.
Vállalom, bogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles
azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni
tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2022. áprihrvrrrrr
y
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Szakái Péter Gergely kuratóriumi elnök
Budai Váró talmazó Közalapítvány

1 átlátható s*2Tve%et:
a}1- az állam, a köttúgvcUsi szerv, a köztestület, a helyi ónkományzal, a nemzetiségi önkormány^ a társulás, azegyháqjogi személy, amolyangazdálkodó szervezet,
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzót külon-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság
a külföldi állami vagy helyhatóság} szerv és az Európai Gazdaság Térségól szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel a következőfeltételeknek:
bdfö- tulajdonosi szerkezek, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszjrozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában mg' olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szplő egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közyekticn több mint 25%-os tulafdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy, jogj személyiséggel nem
rendelkezőgazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerintijeltétckk fennállnak;
c) aza civil szervezet és a vi^társulat, amely megfelel a következőfeltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízjtársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben mm rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szpló egyezménye van;

NYILATKOZAT

Alulírott, SZAKÁL PÉTER GERGELY a(z) Budai Vároltalmazó Közalapítvány, (adószám:
18081871-2-41
) képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincsen.

nyilatkozom,

hogy

szervezetünknek

lejárt

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

Budapest,

kuratóriumi elnök

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:.................................................................................................. ................. ............................

-

lakcíme:...........................................................................................................................................

-

születési helye:....................................................................................................... ........................

-

születési ideje:................................................................................. ............. .............................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:........................................................................... ...........

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

-

székhelye:.......................................................................................................................................

-

cégjegyzékszáma:........................................................ .................................................................

-

adószáma:......................................................................................................................................

-

képviselőjének neve:......................................................................................................................

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány

-

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

-

képviselőjének neve: Szakái Péter Gergely

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 01-01-0005815

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II.

A pályázat/kérelem adatai

III.

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):................ ............... ....................

-

a támogatandó cél:

-

pályázott/kérelmezett összeg: 10 millió Ft

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
/
l
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Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022-Tápítiisvr^r.'.
i
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Szakái Péter Gergely
kuratóriumi elnök

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:................ .....................

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

Budapest, 2ö22.rápfüis* .......'

Szakái Péter Gergely
kuratóriumi elnök

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

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
aj aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
Jb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
gj akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8, § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
djaz t törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
J) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kijárt kö'fogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai,
illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;

l V--

ej nem kijárt köhögi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részv énytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Iktatószám: 8635679124
Ügyintéző: Palkovics Erika
Telefonszám: (1) 427-3200
Ügyszám: 8919716952

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló
bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok - alapján igazolom, hogy
BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTVÁNY
18081871-2-41
1014 BUDAPEST KAPISZTRÁN TÉR 1/A.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. május 12.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Palkovics Erika
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 1271163554033261289924132

Ügyfélszolgálati Osztály 2.
1387 BUDAPEST Pf.45 Telefonszám: (1) 237-2500 Fax: (1) 237-2643
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámúnkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az BDV/2022. ügyiratszámú támogatási szerződéshez

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118-

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
A közalapítvány alapító okiratában feltüntetett
célok elérése érdekében működési és
feladatlapú támogatás biztosítása

Támogatás megnevezése:

BDV/^.í/2022.

Támogatás ügyiratszáma:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:

12001008-01584821-00100008

Kedvezményezett neve:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000
jelzőszáma:
A felhatalmazás időtartama: 2022. április .'!

...naptól - 2023. május 31. napig

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

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

Budapest, 2022. május
------ ------------ --------- ----Szakái Péter Gergely leuratórium elnök
Budai Vároltalmazó Közalapítvány
—^

A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás
benyújtásakor annak jogosságát (és összegszerűségét) nem vizsgálja.
Budapest, 2022,

/'/)

Ra,íife)Sen fiánkon
I5 Budapest

(számlavezető bank)
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

BDV/5503-..../2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:
15735643-2-41
bankszámlaszáma:
12010154-00379543-00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTVÁNY

székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
nyilvántartási szám:
01-01-0005815
országos azonosító:
0100/60961 /1995/609611995
adószám:
18081871-2-41
képviseli:
Szakái Péter Gergely kuratóriumi elnök
a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.
Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ...12022. (....)
önkormányzati határozata (a továbbiakban: Támogatói döntés) alapján jelen támogatási szerződésben
rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi céltámogatást nyújt a
Támogatott részére.
2.
Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
meghatározott előirányzatai terhére
10.000.000,- Ft, azaz tíz millió forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott ............................... Banknál vezetett ...................................
számlaszémára a támogatási szerződés aláírásét követő 30 napon belül átutal.

számú

3.
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatási összeg
a Támogatói döntés keltétől 2022. december 31. napjáig használható fel az alábbi célokra.
3.1.
Támogatott a támogatás összegét 2022. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett
céljainak megvalósításéra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

4.
ATámogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
6.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a
nyilvánosságra hozatalához.
7.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni.
8.
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
9.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
10.
A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával
kell igazolni.
11.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
12.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.
Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített cél megvalósítására, e
szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
14.1 Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
15.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

16.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy a Támogató a
jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az
addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás
hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.
18.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
2023. március 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes
és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából kell megküldeni a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat címére.
19.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című,
jelen szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is, amennyiben az a Támogatott vonatkozásában
releváns (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a hivatkozott
Támogatói döntés kelte és 2022. december 31. közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére
kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
21.

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

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató elállása, felmondása esetén Támogató él a 2.
számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja
önkormányzati támogatás igényléséből.
Egyéb rendelkezések

23. A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban kerül
sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
24. A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
25.
Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.

26.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
27.
Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának
pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis") támogatást részére nem ítéltek
meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá
azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
Budapest, 2022............ „

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

"

Budapest, 2022............ „

"

Szakái Péter Gergely
kuratóriumi elnök

Jogi ellenjegyzés:

2022............„...."
Pénzügyi ellenjegyzés:

2022

...................... .... ......... "

A szerződés mellékletei:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2.
3.

Felhatalmazó levél
ÁFA-nyilatkozat

4.
5.

Elszámolási lap
Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
Adatvédelmi tájékoztató

6.
7.

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, ..................................................................................................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht.
50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)

3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom
visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............
cégszerű aláírás

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

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

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

a(z)

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

(adószám:

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

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

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

Számla
száma

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

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

Összesen:
bruttó Ft

Összesen:
nettó Ft

ÁFA

tartalom

összesen

NYILATKOZAT
Szakái Péter Gergely, mint a Budai Vároltalmazó Közalapítvány képviselője kijelentem, hogy a Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott
...............................................,-

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest, .....................................................

Szakái Péter Gergely
kuratóriumi elnök

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (11.7.) önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási
szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
• a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
• a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
• a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
•
Nyilatkozatok
A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebbői a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási iap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámoláséban.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva.......................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi
BDV/......................támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számiét lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

| Az
elszámolást
alátámasztó
| bizonylatok
| - szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
' bankszámlakivonat
hitelesített
másolata

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)____ |
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék) I

Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
a
tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
az
ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
a I á írásával igazo Ija)

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

| Ösztöndíjak

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok
Irodaszer,
nyomtatvány - számla hitelesített másolata;
beszerzés
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,
folyóirat vásárlása, - számla hitelesített másolata;
előfizetése
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankkivonat
hitelesített
másolata
Egyéb anyagbeszerzés (pl. - számla hitelesített másolata;
élelmiszerbeszerzés)

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- számla

számla

- számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség
megrendelő
hitelesített

Utazással,
szállítással
költségek

kiküldetéssel,
összefüggő

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások - szerződés vagy megrendelő -számla
(telefon, internet, posta)
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata_______
Informatikai,
- szerződés vagy megrendelő - számla
es hitelesített másolata;
rendszerüzemeltetési
webfejlesztési szolgáltatások - számla hitelesített másolata;
díja
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

Karbantartási,
szolgáltatások díja

szerződés
másolata;
- számla hitelesített
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat
bankszámlakivonat
másolata
javítási

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

Szállásköltség

Reprezentációs költségek

Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

Egyéb szolgáltatások díja

hitelesített

- számla

másolata;
teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

- számla

- számla

- számla

- számla

számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
______
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*_______________
Ingatlanok, gépek és egyéb - árajánlat, megrendelő ési - számla
eszközök felújítása

szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása j- árajánlat, megrendelő és

-számla

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
I beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
, dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
| nem vehetők figyelembe.___________ __
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

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

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

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

-

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

-

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

b)

c)

II.

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

III.

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

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

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor-

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
b)

Érintettség

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

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés

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

támogatási szerződés 7. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelerryabudavarhu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.7,
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez valójog
ki érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
A datkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
ki 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-maii: u;.;. íelszoHalat'.' naih.hu;
web oldala: htt''SV/www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest, 2022................... „..."
cégszerű aláírás
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Budavári Német
Nemzetiségi Önkormányzat) egyedi támogatási kérelmet nyújtott be összesen 1 500 000 Ft támogatás
iránt.
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmében kifejtette, hogy az elmúlt
években mely kulturális programokat és eseményeket valósított meg a kerületben, illetőleg felsorolta
azokat a kulturális eseményeket, amelyek megszervezéséhez a 2022. évben a Budavári Önkormányzat
támogatását kéri. A tavalyi évi - pályázaton elnyert - támogatás elszámolását a Budavári Német
Nemzetiségi Önkormányzat a Budavári Önkormányzat részére megküldte, azt a Gazdasági Iroda
leellenőrizte, elfogadta.
Az idei évre igényelt összesen 1 500 000 Ft támogatásból - az előző évek hagyományaihoz hűen ■

bolgár-német irodalmi délutánt és

■

műsoros könyvbemutatót szerveznek a Virág Benedek Fiázban,

■

dokumentum- és mozgókép filmklubot tartanak a Tabán moziban, továbbá

■

2022. év szeptemberében nyárbúcsúztató programot szerveznek a Tabánban,

■

2022. novemberben pedig a Budavári Nemzetiségi Napon vesznek részt, majd

■

2022. decemberben Hermekjános festőművésszel és költővel szerveznek kiállítást

a támogatási kérelmük szerint.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi támogatásának összegét a Budavári Önkormányzat az éves
költségvetésének (2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
K 506. sor) „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sor terhére tudja biztosítani
a 2. mellékletben foglalt támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, képviselő-testületi döntés
alapján. A hét Budavári nemzetiségi önkormányzat 2022. évi támogatására összesen 5 000 000 forint
lett a költségvetésen betervezve.
A 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 döntés
egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
2. Döntési javaslat* I.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére
egyedi támogatás nyújtásáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi - pályázat útján elnyert támogatási elszámolását elfogadja.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ..............

forint (azaz

......................... forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt a Budavári Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének K506 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sora
terhére.
3.

A

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

Polgármestert arra, hogy a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzattal
egyedi támogatási szerződést kössön............................. forint összegben a melléklet szerinti
tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Csoport
Budapest, 2022.........................
3.

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1.

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

2.

melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)

2022 JÖN 13.

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest l. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme,
adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve, székhelye, adószáma,
nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Bp. I. Kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám:15778738-1-41
Nyilv. szám: 778730
Törvényes képviselő: Farkas Márta

2) Kapcsolattartási adatok (tel efonszám, e-mailcím.... ):
tel:+36/30 284 5410
e-mail: farkas.h.marta@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat az I. kerületben több alkalommal tartott
német irodalmi esteket német, bolgár és lengyel írókkal, költőkkel. A kerületi Bolgár
Önkormányzattal többször tartottunk könyvbemutatókat a Virág Benedek Házban.
Budavári német emlékekről sétát szerveztünk, orgonakoncertet a Budavári evangélikus
templomban. A kerületi megemlékezéseken közösen koszorúztunk minden évben március
15-én és október 23-án. A Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar 6 alkalommal adott koncertet
a Tóth Árpád sétányon, a Szentháromság téren és a Várkert Bazár előtt A Nyárbúcsúztatón
zenés és kézműves programmal mutatkoztunk be. 2021-ben Közös Nemzetiségi Napot
tartottunk a Márai Művelődési Házban. 2022-ben az Európa Napon a bolgárokkal és a
görögökkel kulturális, irodalmi és gasztronómiai programot adtunk. A közösségi és
internetes portálokon, médiában és fotókon megjelentünk és folyamatosan láthatóak a
megvalósult programjaink.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok
tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes
költségterv;

Német Nemzetiségi Kulturális Programok

Bolgár-német irodalmi délután, műsoros könyvbemutató
Virág Benedek Ház/06.24./
200 000 Ft
Dokumentum és mozgókép nemzetiségi filmklub könyvbemutatóval és
beszélgetésselaz alkotókkalrendszeresen a Tabán moziban
3 alkalommal2022-ben 3x200 000Ft /július, november, december/
600 000 Ft
Nyárbúcsúztató a Tabánban

/szeptember/

230 000 Ft

Kiállítás Hermekjános festőművész és költővel műsorral
/december eleje/

200 000 Ft

BudaváriNemzetiségi Nap /november25/

270 000 Ft

Összesen pályázaton kért összeg:
1 500 000 Ft

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
Nem igényelhető vissza az ÁFA (1-es adószám)

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022.06.24.
Könyvbemutató
Filmklub

július, november, december

Nyárbúcsúztató

szeptember

Kiállítás műsorral

december

Nemzetiség Nap

november 25.

o

A helyszíneket és az időpontokat pontosan nem tudom megadni, mivel a Budavári
Önkormányzatban személyi változások miatt nem tudtunk egyeztetni.

2

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől,
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb
támogatás összege:
A támogatáson kért összegen kívül a saját forrás a rendezvényekhez:
800.

Budapest, 2022. június 10.

i

A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani,

3

000

Ft

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
1.

nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2.

nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),

3.

nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knyt) 6, §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a
szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4.

amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5.

ha a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107.
cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat,
hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3, cikk 2. pontjában meghatározott
feltételnek megfelel.

4

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

Alulírott, Farkas Márta mint a{z) 1. Kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 15778738-1-41) cégjegyzésre jogosult
képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: önkormányzat) - az Áht. 50. § (1)
bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a I. Kerület Budavári Német
Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvtv,) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen
nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapitó (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2022. június 10.

cégszerű
aláírás

Farkas Márta elnök
szervezet vezetőjének neve.
titulusa

Tv
_L_

/Le

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

NYILATKOZAT

Alulírott,

Farkas

Márta

a

Budapest,

I.

kerület

Budavári

Német Nemzetiségi

Önkormányzat

(adószám: 15778738-1-41.) képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényellieti/Nem kén-elheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2.

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

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

Budapest, 2022. június 10.

cégszerű aláírás

Farkas Márta elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt Raiffeisen Bank Zrt!
1133 Budapest, Váci út 116-118.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett

által

benyújtandó

beszedési

megbízás

teljesítésére

a

következőkben

foglalt

feltételekkel:

Támogatás megnevezése:

Német Nemzetiségi Kulturális Programok

Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos

Bp. 1. Kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat

megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi

12001008-01336013-00100008

jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett fizetési

Raiffeisen Bank Zrt.

számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:

12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022. június 10., 2023. június hó 30. naptól visszavonásig

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek*:

a) beszedési megbizásonkénti felső értékhatár nincs
b) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
c) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt, Budapest, 2022. év, június hó 10. nap

^
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Számlatulajdonos cégszerű aláírása

Záradék:
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt, amelyért
felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nyilvántartásba
vettük. A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás benyújtásakor annak
jogosságát (és összegszerűségét) nem vizsgálja.

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

Számlavezető cégszerű aláírása és bélyegzője

2. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:

15735643-2-41

bankszámlaszáma:

12010154-00379543-00100000

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta polgármester

a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító: 778730
statisztikai számjel:

15778738-8411 -371 -01

adószám:

15778738-1-41

képviseli:

Farkas Márta elnök

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

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ..72022. (...)
önkormányzati határozata alapján jelen támogatási szerződésben rögzített - alább
részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott
részére.

2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt K 506. „Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülre" sor terhére mindösszesen
................. Ft, azaz............................................forint támogatást biztosít,

amelyet a

Támogatott

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

Banknál

vezetett

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

számú

számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő.... napon belül átutal.

3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A
támogatási összeg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata kelte és 2022. december 31. napjáig használható
fel az alábbi célokra. Célok: Támogatott a támogatás összegét a Német Nemzetiségi

Kulturális Programok 2022. évi megvalósítására fordítja, úgy mint könybemutató,
dokumentum- és filmklub, nyárbúcsúztató, továbbá kiállítás szervezeése műsorral és
Nemzetiségi Nap programjainak megvalósítása.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladat teljesítése érdekében történt.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

10.

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

11.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
14.1 Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott

az

elbíráláshoz

szükséges

jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

vagy

jelen

szerződésben

rögzített

12.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

13.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

14.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem az alapfeladatainak a megvalósítására használja fel, úgy a
Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított
késedelmi kamattal növelten.

15.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2023. március 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a
másolatának egyidejű

csatolásával),

elszámolást ellenőrzés céljából

valamint szöveges

kell

megküldeni a

pénzügyi bizonylatok

beszámolót

Budapest I.

készíteni.

Az

Kerület Budavári

Önkormányzat címére.
16.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint
teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is,
amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatás nyújtásáról rendelkező Budapest I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

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

...12022.

(....)

önkormányzati

és 2022. december 31. közötti időszakban

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

17

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
Egyéb rendelkezések

18.

A

szerződéskötés

feltételeként

meghatározott

nyilatkozatok

a

jelen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezik.
19.

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

20.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

21

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

22. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben

megegyezőt

jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V.
28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 2022........................„

"

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, 2022................... „

"

a Támogatott képviseletében:* 1

Farkas Márta
elnök
Budapest I. Kerület Budavári Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

gazdasági irodavezető

2022....................... „

'

Mellékletek:

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

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3.

§ (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, ........................................... mint a(z) ......................... (székhely: ................................ adószám:
............................... ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem,
hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban:
Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan
jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az
Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek'
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ..............................

(a továbbiakban:

szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tön/ény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb
5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan
időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022..............
cégszerű aláírás
szen/ezet vezetőjének neve, titulusa1

1 átlátható szervezet:
a)Jó_ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)jL tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési

és

Fejlesztési Szervezet

tagállamában

vagy

olyan

államban

rendelkezik

adóilletőséggel,

amellyel

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tön/ény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 %ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással

érintett

fizetési

számláinak

pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

jelzőszáma:

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

Alulírott,

.........

a(z)

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

(adószám:

képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
' A megfelelő aláhúzandó

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
............................számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

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

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT

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

mint

a

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

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

Ft összegű támogatás

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását
ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni. Az elszámolás
során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési
igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

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

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányéra (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva

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

Ft összegben a

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat

.......................................... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/........................ szerződés
szerinti támogatása terhére."

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

bérek, adók, stb. átutalásának

megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

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

Az

elszámolást

alátámasztó

bizonylatok
Irodaszer,

nyomtatvány

beszerzés

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

Záradékolás
- számla

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat

számla

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

élelmiszerbeszerzés)

(pl.

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

- számla

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

-

megrendelő

hitelesített -számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
i másolata
Utazással,
szállítással

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített - számla

összefüggő másolata;

költségek

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

- szerződés vagy megrendelő

(telefon, internet, posta)

hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfej lesztési
díja

es

szolgáltatások

számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,

javítási -

megrendelő

szolgáltatások díja

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői,

oktatási,

képzési, -

megrendelő

tanácsadói és biztosítási díjak

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata

- számla

Média-

és

reklámkiadások

-

nyomdaköltsége

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási
vagy

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat hitelesített
!
j
i másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)**
| Ingatlanok,

gépek ésegyéb

j eszközök felújítása

-

árajánlat,

megrendelő

és

- számla

! szerződés
a
kivitelezésre
j hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása,előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

-számla

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
I

-

pénzügyi

igazolására
*

pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának

napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:..........................................................................................

-

lakcíme:....................................................................................

-

születési helye:......................................................................

-

születési ideje:......................................................................

b)

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:.......................................................................................

-

székhelye:....................................................................................

-

cégjegyzékszáma:....................................................................

-

adószáma:...................................................................................

-

képviselőjének neve:.................................................................

c)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve:..........................................................................................

-

székhelye:................................................................................

-

képviselőjének neve:...........................................................

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

II,

A pályázat/kérelem adatai

III.

-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..................................

-

a támogatandó cél:.............................................................................

-

pályázott/kérelmezett összeg:......................................................

Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok
a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedí támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

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

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a

pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

támogatási szerződés 7, melléklete - Támogatási kérelem

támogatási szerződés 8. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (ED) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem(Bbudavar.hu
2.

A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.

3.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az

egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami

adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.

Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes

irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.

Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés

előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.

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

7.1.

/I 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) 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 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(a>budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest, 2022................... „..."
cégszerű aláírás
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Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Roma Nemzetiségi
Önkormányzat) egyedi támogatási kérelmet nyújtott be összesen 1 500 000 Ft támogatás iránt.
Kérelmükben kifejtették, hogy a 2020-2021. években a részükre nyújtott támogatásból a Máltai
Szeretetszolgálat Feszty Árpád utcai telephelyének lakóit és a Burattino Általános és Középiskola illetve
Gyermekotthon lakóinak részére szervezett programokat támogatták. Mindemellett a tavalyi évben a
Nemzetiségi Napon is sikerrel képviseltették magukat.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az idei évre igényelt támogatásból ezeket a hagyományokat
szeretnék folytatni, azaz idén 3 db eseményre, köztük az egyes eseményekre 500 000-500 000 Ft-ot
kívánnak igénybe venni, ezért igénylik az összesen 1 500 000 forintos támogatást. A tavalyi évi pályázati úton elnyert - támogatás elszámolását a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Budavári
Önkormányzat részére megküldte és azt a Hivatal Gazdasági Irodája pénzügyi felelős ügyintézője 2022.
februári dátummal leellenőrizte és jóváhagyta, mely iratanyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Irodáján.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási

szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi támogatásának összegét a Budavári Önkormányzat az éves
költségvetésének (2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
K 506. sor) „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sor terhére tudja biztosítani
a 2. mellékletben foglalt támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, képviselő-testületi döntés
alapján. A hét Budavári nemzetiségi önkormányzat 2022. évi támogatására összesen 5 000 000 forint
lett a költségvetésen betervezve.
A 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 döntés
egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére egyedi támogatás nyújtásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi - pályázati úton elnyert - támogatási
elszámolását elfogadja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére .............. forint (azaz ..........................
forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
K506 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sora terhére.
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyedi támogatási
szerződést kössön............................. forint összegben a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Iroda
Budapest, 2022.........................
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ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1 2

1.

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

2.

melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

20Z2 JÖN 13.

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve, székhelye,
adószáma, nyilvántartási ^záma, törvényes képviselőjének neye:
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3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
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4) A támogatásból megvalósítani tevezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,
azok tevezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségtev: A
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5) Az igényeit támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
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6) A megvalósítás és a finanszírozás tevezett időbeni ütemezése:
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7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
-

az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és

-

az

államháztartáson

belüli

szervezettől,

kormányzati

szektorba

sorolt

egyéb

szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Budapest, l?.?.?..:...®!'...!?.-.

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat.

A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.

NYILATKOZAT

2022 JÖN 13.

*
Alulírott,

a(z)

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

(adószám:.3Cíl

[.

(ll(j

képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

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

Budapest, 2022.

.P.b..
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&Ü: CsÁ,

szervezet vezetőjének neve, titul usa

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről
,01*^

jen

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa1

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

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az____ ___ ______ ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)

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

ÍUwvt Ne-YOC-Jt iC,!

Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése-.
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma-.

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

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

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

1.

nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat).

2.

nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaígényelheti-e
(ÁFA-nyilatkozat),

3.

nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a
szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4.

amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy
a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5. ha a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés)
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli
nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában
meghatározott feltételnek megfelel.

2. melléklet

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

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:

15735643-2-41

bankszámlaszáma:

12010154-00379543-00100000

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta polgármester

a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító: 830414
statisztikai számjel:

15830418-8411 -371 -01

adószám:

15830418-1-41

képviseli:

Nagy Sándor elnök

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

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ..72022. (....)
önkormányzati határozata alapján a jelen támogatási szerződésben rögzített - alább
részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott
részére.

2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt K 506. „Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülre" sor terhére mindösszesen
..................Ft, azaz........................................ forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott a.....................Banknál vezetett.................................. számú
számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő .... napon belül átutal.

3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A
támogatási összeg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata kelte és 2022. december 31. napjáig használható

fel az alábbi célokra. Támogatott a támogatás összegét a 2022. november 25-ei
Nemzetiségi Nap programjaira, a Burattino Általános és Közéiskola illetve Gyermekotthon
és az I. kerület Feszty Árpád Máltai Szerettetotthon lakóinak remdezett események
támogatására fordíthatja.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladat teljesítése érdekében történt.

9.

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

10.

A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének

11.

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

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

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.

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

14.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
14.1 Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott

az

elbíráláshoz

szükséges

jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

vagy

jelen

szerződésben

rögzített

15.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

16.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

17.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem az alapfeladatainak a megvalósítására használja fel, úgy a
Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított
késedelmi kamattal növelten.

18.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2023. március 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi
másolatának egyidejű

csatolásával),

elszámolást ellenőrzés céljából

kell

elszámolást (a

valamint szöveges
megküldeni a

pénzügyi bizonylatok

beszámolót

Budapest I.

készíteni.

Az

Kerület Budavári

Önkormányzat címére.
19.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához" című,jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint
teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is,
amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatás nyújtásáról rendelkező Budapest I.
kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

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

.../2022.

(....)

önkormányzati

és 2022. december 31. közötti időszakban

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

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
Egyéb rendelkezések

21

A

szerződéskötés

feltételeként

meghatározott

nyilatkozatok

a

jelen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezik.
22.

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

23.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

24.

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

25.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal

mindenben megegyezőt

jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V.
28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

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

"

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Budapest, 2022................... „

"

a Támogatott képviseletében:* 1 2 3 4 5 6 7 8

Nagy Sándor
elnök
Budapest I. kerület Budavári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

gazdasági irodavezető

2022...........................„

"

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

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)Jó az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt WO%-os
részesedéssel rendelkezik a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
bajJ_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bbjaz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési

és

Fejlesztési Szervezet

tagállamában

vagy

olyan

államban

rendelkezik

adóilletőséggel,

amellyel

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civilszervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az..................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

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

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

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

a(z)

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

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

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

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4 melléklete

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

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

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

Összesen:

Összesen:

ÁFA

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

tartalom

NYILATKOZAT
.......................................... ,

mint

a

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

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

Ft összegű támogatás

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását
ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni. Az elszámolás
során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési
igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

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

Nyilatkozatok

A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva ..........................

Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

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

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

; Az

elszámolást

alátámasztó 1 Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

kiadási

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

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

nyomtatvány

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Könyv,

folyóirat

vásárlása,

- számla hitelesített másolata;

előfizetése

-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankkivonat

hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

(pl.

- számla hitelesített másolata;

élelmiszerbeszerzés)

-

pénzügyi

- számla

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

- számla

összefüggő másolata;

költségek

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

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

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata

- számla

Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfej lesztési

és

- számla

hitelesített másolata;

szolgáltatások

- számla hitelesített másolata;

díja

-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

1 igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

í bankszámlakivonat hitelesített
j

másolata
Karbantartási,

javítási

szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői,

oktatási,

képzési,

tanácsadói és biztosítási díjak

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
' -

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

- számla

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

-

eszközök felújítása

szerződés

árajánlat,

megrendelő
a

és

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

-

árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

- számla

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

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

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

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

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

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

-

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

-

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

-

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

b)

c)

II.

III.

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

a)

Összeférhetetlenség

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

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

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

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

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

támogatási szerződés 7. melléklete - Támogatási kérelem

támogatási szerződés 8. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemcabudavarhu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez valójog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelemcsbudavar.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: ugyfelszolgalatOnaih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat) egyedi támogatási kérelmet nyújtott be összesen 1 200 000 Ft támogatás
iránt.
Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a kérelmében kifejtette, hogy a támogatásból megvalósítani
kívánja az ANI-Budavári Örmény Színház produkcióját, mely a 350 éve letelepedést nyert örmény ősök
előtt tiszteleg. A szerző és a színdarab címe: Kállai Katalin - Kőidő, vízidő / Ősbemutató.
Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében továbbá előadta azt is, hogy a hivatkozott színmű
megírására megtörtént a felkérés, és aminek bemutatására az Örmény Kulturális Fesztivál keretein
belül kerül sor, aminek egyes eseményeire 2022. szeptember-október hónapokban kerül sor. Ennek
megfelelően előreláthatóan az előadás létrehozásának előkészületei 2022. július hónapjában már meg
kell, hogy kezdődjenek. A próbákra 2022. augusztus végén és szeptemberi hónapban kerülnek
megtartásra. A bemutató a tervek szerint 2022. szeptember végén vagy október első felében lesz

megtartva. A program leírása részletesen megismerhető a benyújtott kérelmekben (1

számú

melléklet).
Az egyedi támogatási iránti kérelem alapján összesen 1 200 000 forintos támogatást kívánnak
megigényelni a hivatkozott színmű megtartására, melynek költségeinek leírását tételesen a kérelem
tartalmazza. A tavalyi évi - pályázati úton elnyert - támogatás elszámolását az Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat a Budavári Önkormányzat részére megküldte és azt a Hivatal Gazdasági Irodája - az
összes hiánypótlást követően - 2022. júniusi 23-ai dátummal leellenőrizte és jóváhagyta, amely az
előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolásra kerül.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tömény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi támogatásának összegét a Budavári Önkormányzat az éves
költségvetésének (2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
K 506. sor) „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" sor terhére tudja biztosítani
a 2. mellékletben foglalt támogatási szerződésben szereplő feltételekkel, képviselő-testületi döntés
alapján. A hét Budavári nemzetiségi önkormányzat 2022. évi támogatására összesen 5 000 000 forint
lett a költségvetésen betervezve.
A támogatást a színmű megrendezésének komplex művészi megvalósítására, szakemberek és
művészek bevonásra használná fel az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, amire figyelemmel a
színmű előkészületei már 2022. július hónapban meg kell, hogy kezdődjenek a 2022. őszi premier
érdekében, ezért indokolt a sürgősségi előterjesztés.
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 döntés
egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
2. Döntési javaslat* 1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére egyedi támogatás
nyújtásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi - pályázati úton elnyert - támogatási
elszámolását elfogadja.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére........... Ft ( azaz..............) vissza nem

térítendő támogatást nyújt a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének K506 „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre" sora terhére.
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal egyedi támogatási
szerződést kössön............................ forint összegben a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős:Jogi Csoport
Budapest, 2022........................
3. Az

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1.

melléklet: Budapest I. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

2.

melléklet: Támogatási szerződés-tervezet

\

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

2022 JÖN 15.

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje,
lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve,
székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Budapest I kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Szélhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószáma: 15778680-1-41
Nyilvántartási szám: 778686
Bankszámlaszám:12001008-01335999-00100004
Képviselő neve: Várady Mária elnök

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-maildm... ):
Tel: +3620 9113162, e-mail: varady.maria@freemail.hu
Lakc(m:1068 Budapest Szondi u. 9 8/A 2 em. 10 ajtó
3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak
kerületi vonatkozásaira:
Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat feladatául tűzte ki az identitás megőrzését
minden lehetséges interaktív kommunikációs eszközön át.
Hatékonynak bizonyult a Budavári Örmény Nemzetiségi Nap rendezvénye, mely mindegyike
a kerületben zajlott, megismertetve a kerületi lakosokat is az örmény diaszpóra értékeivel.
Évente biztosítjuk generációk találkozását, az ifjúság hihetetlen tudásvágyának kielégítését a
Magyar-örmény Tudástár segítségével.
A színház, mint társasági találkozó hely fontos volt mindig az örmények számára, Csiky
Gergely örmény gyökerekkel rendelkezik. Ezt a hagyományt kívántuk folytatni, amikor
létrehoztuk az ANI - Budavári Örmény Színházat. Hatalmas nehézségekkel küzdöttünk meg
az idők folyamán, játszóhelyünk mindig ott volt, ahol a körülmények megfelelőek voltak. így
felléptünk a BEM 6 Művelődési házban, a régi Magyar Kultúra Házában, a Tabán Terasz
pincéjében, a Virág Benedek Házban, a Jókai Anna Szalonban, a régi Líteában és a
Hagyományok Házában. Minden alkalommal emlékezetes produkciót hoztunk létre, melyek
a megbecsülést hozták számunkra. Kerületünk hagyományőrző koszorúzásain részt veszünk,
hiszen a '48-as forradalom és szabadságharc három vezetője Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Czetz
János örmény származású volt. Kötelességünk bemutatni a 350 éve letelepedési engedélyt
nyert örmény őseinkről szóló színművet a kerületünkben, a Hagyományok Házában.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:
A színmű megrendezésének komplex művészi megvalósítása szakembereink, művészeink
bevonásával. A színdarab rövid szinopszisa a következő ismertetésben olvasható. Ennek
optimális költségeit tartalmazza az alábbi költségvetés.
Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Asszonyl
A támogatásból megvalósítani kívánjuk az ANI-Budavári Örmény Színház produkcióját, mely a 350
éve letelepedést nyert örmény ősök előtt tiszteleg.
Kállai Katalin: Kőidő, vízidő /Ősbemutató
A színmű nagy háttérapparátust igénylő multimédiás produkció. Nagy szereplő gárdával. Témája a
folyamatos üldöztetés elől menekülő örmények folyamatos döntési kényszere. Menni vagy maradni.
Küzdeni vagy feladni. Anyagi vagy szellemi vagyonra törekedni. Generációs nézeteltérések, viták
lemondások és beteljesülések. A színmű az 1690-es években játszódik és az örmények
sorskérdéseivel foglalkozik.
Nem idegen a téma a mai társadalom számára sem: a bevándorlókat érintő beilleszkedési
nehézségek, lehetőségek szempontjából a történelmi helyzetet veszi górcső alá. Ebben kíván jó
példát adni: a szegregáció helyett integráció. A gyökerek megőrzése által saját kultúrával gazdagítjuk
a befogadó ország kultúráját.
Ritka, kiemelkedő, 350 éves évforduló megünneplésére készül a magyarországi örmény közösség. Ezt
kívánjuk még ünnepélyesebbé, emlékezetesebbé tenni egy számunkra írt színmű bemutatásával.
Ehhez adódik a másik örömteli évforduló: 15 éves az ANI* Budavári Örmény Színház.
350 év-15 év ANI- Budavári Örmény Színház
Örmény Kuiturális Fesztivál
Költségvetés
Kállai Katalin - Kőidő, vízidő
Ősbemutató

Szerzői jogdíj:

500.000 Ft

Hangtechnika: CD, Minidisc lejátszók, hangfalak
Fénytechnika: reflektorok, multimédia
Költségek:
fény-effekt

130.000 Ft

hang-effekt

80.000 Ft

díszlet kivitelezés + anyag

600.000 Ft

jelmez kivitelezés

250.000 Ft

Honoráriumok:
díszlettervezés
színművészek

300.000 Ft
1.200.000 Ft

zenei szerkesztő

250.000 Ft

jelmez tervezés

200.000 Ft

rendezés

700.000 Ft

asszisztens

250.000 Ft

Reklám:
piakát és szórólap

210.000 Ft

Meghívók

120.000 Ft

DVD felvétel készítése

190.000 Ft

Mindösszesen: 4.980.000 Ft. azaz négymillió-kilencszáznyolcvanezer forint
Médiatámogatók/FIDELIO, MTVA, MTI, Nemzetiségi Rádió/
A költségvetés tartalmazza a színházi próbák költségeit is.
A további előadások költségét az eladott jegyek árából lehet fedezni.

A támogatás igényelt összege l.EOO.OOO Ft azaz egymillió kétszázezer forint.
5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege-.
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat nem igényelheti vissza az Áfát. A kért
támogatás bruttó összege 1.200.000 Ft.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
A színmű megírására megtörtént a felkérés. Az Örmény Kulturális Fesztivál egyes
eseményeire 2022 szeptember -október hónapban kerül sor. Ennek megfelelően
előreláthatóan az előadás lérehozásának előkészületei július hónapban kezdődnek.
Próbák augusztus végén, szeptember hónapban. Bemutató Szeptember végén,
október első felében. Eszerint a szerzőt korábban, az előadáshoz nélkülözhetetlen
díszlet, jelmez elkészítését korábban kell kifizetni, míg a honoráriumok a darab
bemutatójának napján esedékesek.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól,
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:
Saját önrész; Feladatalapú támogatás összege 800.000 Ftazaz nyolcszázezer
forint
Támogatók: Magyarországi Szerb Színház, színházi próbaterem biztosításával
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Országos Örmény Önkormányzat
Erdélyi Örmény Kulturális Központ

Budapest,

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
1.

nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának
történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy
kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót
visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),
3.

nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. i-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint
a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat),

4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett
köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem
régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
5.

ha a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban:
Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra
vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.1

1A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.

/

NYILATKOZAT

Alulírott,
képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartp?ii<-

áfa

icftrhot-

az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincsen.

nyilatkozom,

hogy

szervezetünknek

lejárt

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

ÁTLÁTHATÓSÁG! NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló £011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről]
Alulírott,

r

.

r«

^

mint a(z) Ol^líŐíilííÉUH^^zékhely:

UCUÍMmi

fi?.I.'f.&A

adószám:{ÖícPÉ.ifö"./..r.,ííl ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezénnel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnekl.
--z
fl
i •,"

'l Oyiweu.'j
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról,
továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. s(l)
bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom
visszavonásig érvényes,
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben
köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról
gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a
szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
ü.í:íh

Budapest, 2022
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szervezet vezetőjének neve, titulusa

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

^

2. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:

15735643-2-41

bankszámlaszáma:
képviseli:

12010154-00379543-00100000
Váradiné Naszály! Márta polgármester

a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖRMÉNYNEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

nyilvántartási szám:

778686

adószám:
képviseli:

15778680-1-41
Várady Mária elnök

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

Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ..72022. (....)
önkormányzati határozata alapján a jelen támogatási szerződésben rögzített - alább részletezett
feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt K 506. „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre"sor terhére mindösszesen
................ Ft, azaz..........................................forint támogatást biztosít,

amelyet a Támogatott a.................... Banknál vezetett................................. számú számlaszámára a
támogatási szerződés aláírását követő .... napon belül átutal.
3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatási összeg a
Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete „72022,

önkormányzati

határozata kelte és 2022. október 31. napjáig használható fel az alábbi célokra. Támogatott a
támogatás összegét a szerződés mellékletét képező kérelembe (8. melléklet) megjelölt feladatok
támogatására fordíthatja, vagyis a „Kállai Katalin - Kőidő, vízidő / ősbemutató" előadás megtartására.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

4.

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

5.

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

6.

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

felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
nyilvánosságra hozatalához.
7.

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

8.

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.

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

14.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
14.1.Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.

15.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

16.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen
szerződésben megelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított
8 banki napon belül.

17.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem az alapfeladatainak a megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen

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

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint 2023.
március 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és

hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából kell megküldeni a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat címére.
19.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest
i kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" ómű, jelen
szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó
még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is, amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (3.
számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatás nyújtásáról
rendelkező

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

..72022.

(....)

önkormányzati határozatának dátuma, azaz.................napjától a kérelemben megjelölt feladatokkal
kapcsolatban keletkezett, legkésőbb 2022. december 31. dátumáig kiállított, a Támogatott nevére
szóló számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

20.

Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
Egyéb rendelkezések

21

A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.

22.

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

23.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári
jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

24.

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

25.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá
azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2022.
a Támogató képviseletében

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Budapest, 2022.
a Támogatott képviseletében:

Várady Mária
elnök
Budapest I. Kerület Budavári Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
Költségvetési Csoportvezető

2022.
Mellékletek

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
S.ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Útmutató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. Adatkezelési Tájékoztató
8. Támogatási kérelem

támogatási szerződés 1. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, .......................................... mint a(z) ........................ (székhely: ............................... adószám:
.............................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem,
hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban:
Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan
jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az
Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szerezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a .............................

(a továbbiakban:

szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. Ajelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb
5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan
időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022.............
cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervezet:
a)J_ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba)Ji_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési

és

Fejlesztési Szervezet tagállamában

vagy olyan

államban

rendelkezik

adóilletőséggel,

amellyel

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadórólszóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25% ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL

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

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

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással

érintett

fizetési

számláinak

pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett

számlájának

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

jelzőszáma:

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete
NYILATKOZAT

Alulírott,

........

a(z)

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

(adószám:.

képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szen/ezetünk
AFA körbe tartozik/Nem tartozik AFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
' A megfelelő aláhúzandó

2.

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

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
.......................... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

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

Összesen:

Összesen:

ÁFA

tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT

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

mint

a

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

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

Ft összegű támogatás

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását
ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni. Az elszámolás
során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési
igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
•

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

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

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva ..........................

Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

........................................ számú önkormányzati határozata alapján és a BDW....................... szerződés
szerinti támogatása terhére."

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

bérek, adók, stb. átutalásának

megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Az

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- szerződés hitelesített másolata;

- kifizetési jegyzék: (bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített
! másolata;

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

pénztárbizonylat

bankszámlakivonat

vagy

hitelesített

másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;

(bérjegyzék)

- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

szerződés

vagy

megbízási

hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat

hitelesített

másolata

tiszteletdíj

(ha

a

kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton

a

magánszemély

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

Az

nyomtatvány

beszerzés

elszámolást

alátámasztó

Záradékolás

bizonylatok

(az eredeti bizonylatokon)

- számla hitelesített másolata;

- számla

-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
; másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Egyéb

anyagbeszerzés

élelmiszerbeszerzés)

(pl.

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

- számla

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

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,
szállítással

kiküldetéssel, -

megrendelő

hitelesített

- számla

összefüggő másolata;

költségek

! - számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

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

- szerződés vagy megrendelő

(telefon, internet, posta)

hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,

- szerződés vagy megrendelő

rendszerüzemeltetési
webfejlesztési
díja

és

szolgáltatások

- számla

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

-

szerződés

másolata;

hitelesített - számla

- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

i pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

-

szerződés

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,

javítási -

megrendelő

szolgáltatások díja

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői,

oktatási,

képzési, -

tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
vagy

teljesítés

pénztárbizonylat
bankszámlakivonat

hitelesített másolata

- számla

Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített -számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített - számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

teljesítés

igazolására

kiadási

pénztárbizonylat

vagy

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

- árajánlat,

megrendelő

eszközök felújítása

szerződés

a

és

- számla

kivitelezésre

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására

teljesítés
kiadási

pénztárbizonylat

vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat,

megrendelő

szerződés

és

-számla

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
-

pénzügyi

igazolására
pénztárbizonylat

teljesítés
kiadási
vagy

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
•

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

•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának

napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:......................................................................................

-

lakcíme:................................................................................

-

születési helye:...................................................................

-

születési ideje:...................................................................

b)

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:...................................................................................

-

székhelye:................................................................................

-

cégjegyzékszáma:................................................................

-

adószáma:................................................................................

-

képviselőjének neve:..............................................................

c)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve:......................................................................................

-

székhelye:.............................................................................

-

képviselőjének neve:.........................................................

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:......................................

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:...................................................

II.

A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):.................................

-

a támogatandó cél:.........................................................................

-

pályázott/kérelmezett összeg:...................................................

Ili.

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

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

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

támogatási szerződés 7 melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemi5ibudavar.hu
2.

A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.

3.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az

egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami

adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.

Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes

irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.

Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés

előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.

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

7.1.

A tájékoztatás kéréshez valójog

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

A helyesbítéshez valójog

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

A törléshez valójog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4.

A datkezeíés 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 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(Q)naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest, 2022.........................."
cégszerű aláírás

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő
Egyesület 2021. évben kapott támogatásának elszámolásáról és
az idei évi támogatási kérelmének elbírálásáról
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

I

Tatár Enikő
kabinetvezető

1

/Őr Németh Mónika
jegyző

réradiné Naszályi Márta
elnök

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 202/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat alapján a
2021. évben 3 927 294 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzattól (a továbbiakban: Önkormányzat).
A támogatási szerződés alapján a támogatás az utolsó aláírás napjától számított 12 hónapon
belül volt felhasználható az Egyesület részéről, azaz 2021. június 25. és 2022. június 24.
között.
Az Egyesület a 3 000 000 forint támogatást az alapfeladatai és más kiegészítő feladatai
megvalósítása, működési költségeinek biztosítása érdekében, míg a fennmaradó 927 294
forintot polgárőr-ruházat beszerzésére kapta.

Az Egyesület a kapott támogatás elszámolását az Önkormányzat részére megküldte 2022.
június 10-én, azt a Gazdasági Iroda ellenőrizte és rendben találta, a részletes elszámolás a
Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján megtekinthető.
Az Egyesület 2010 óta kap támogatást az Önkormányzattól, de - mint ahogy azt kérelmükben
írják-„az Önkormányzattal történő együttműködésük még korábbra nyúlik visszza, ugyanis az
önkéntes tűzoltók, polgárőrök jelenléte a kerület érdeke”.
Az Egyesület részére az Önkormányzat a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében 3 000 000 forintot
elkülönített a 6. melléklet „Támogatási céltartalékok, Polgárőrség támogatás" sora terhére. Az
Egyesület a működésének biztosítása érdekében a költségvetésben elkülönített keretre a
támogatási kérelmét benyújtotta.
A 2022. évi egyedi támogatást az Egyesület most a működése mellett az általa használt
gépjárművek karbantartására, a polgárőrök és önkéntes tűzoltók forma-, illetve védő és
gyakorló ruházatának még kiegészítésre szoruló beszerzésére, valamint az újraélesztő
készülékek beszerzése mellett, az azok szakszerű használatéhoz, az ambu babákon történő
gyakorlás biztosításához tervezik az idei évben felhasználni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy
támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati
rendszeren kívül adható.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson
kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban
az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az
Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.
A 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás
nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy
szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVi törvény (továbbiakban:
Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési-, felszámolási-, kényszer-végelszámolási
eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan
tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette,

f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási
jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy
nyilatkozatot tett.
A §12022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az egyedi támogatási

kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét,
lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét,
székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,
b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi
vonatkozásaira,
c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi
forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdálkodó szervezettől vagy alapítóijoggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.
A 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján a pályázathoz és egyedi támogatási
kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának
történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy
kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót
visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),
c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXÍ
törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a
szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepe! az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy
a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. §(1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.
A kérelmet az Egyesület a 6/2022. (HL 7.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően
benyújtotta, az Egyesület részéről a NAV adóigazoláson adózói többlet mutatkozik,
adótartozásuk nincs.
A kérelem a részletes, a támogatásból megvalósítandó tevékenységek, célok ismertetésével
az előterjesztés mellékletét képezi. Támogatott kérte továbbá, hogy a tavalyi évhez hasonlóan

a támogatás összege a támogatási szerződés utolsó aláírásától számított egy éven belül
felhasználható legyen.
A 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében az egyedi támogatási
kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a kerület érdekeit, különösen azt, hogy a
támogatandó cél előmozdítja-e a környezetvédelmét, a lakosság művelődését, oktatását, az
egészségvédelmet, sportot, kultúrát, esélyegyenlőség megteremtését, polgárok közéletbe
való bevonását. Különös méltánylást érdemlő esetben az egyedi támogatási kérelem
elbírálása során a kérelmező méltányos érdeke is figyelembe vehető.
Az Egyesület működése kérdés nélkül a kerület érdekeit szolgálja.
A támogatás fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendeletében külön soron, 6. melléklet - „Támogatási céltartalélok, 19. sor
Polgárőrség támogatása" soron rendelkezésre áll.
Az előterjesztés sürgősségének indokaként előkívánom adni, hogy a 2022.1. félévében a 2022.
június 23-ai képviselő-testületi ülés az utolsó rendes ülés, így ha a jelen előterjesztés nem a
2022. június 23-ai ülés során kerül megtárgyalásra, akkor az Egyesület megkésve tudna csak
a támogatáshoz hozzájutni, amely a működését és ezáltal a kerület közbiztonságát
veszélyeztetné.
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 döntés egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022 önkormányzati határozata
a Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület 2021. évi
támogatásának elszámolásáról és az idei évi támogatási kérelmének elbírálásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr, Önkéntes
Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület 2021. évi támogatásáról szóló
elszámolását elfogadja.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület részére 3 000 000
forint támogatást nyújt a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében a 6. melléklet „Támogatási
céltartalélok, 19. sor Polgárőrség támogatása" sora terhére.
3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő
Egyesülettel történő támogatási szerződés aláírására a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásárt felelős:

azonnal
polgármester
Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2022...................„........... "
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1. melléklet Kérelem egyedi támogatás iránt
2. melléklet Támogatási szerződés tervezete

Budapest I. kér. Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó,
Egészség- és Természetvédő Egyesület
Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 18.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 34/1.
Nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 11746.
adószáma: 18121623-1-41
bankszámlaszáma: CIB Bank 10700464-43240807-51100005
honlap: budavari-polgarorseg.hu
Elnök: Dr. Hegedűs György
Mobilszám: +36-30-621-4143 és +36-30-203-4521
E-mail cím: budavaripolgarorsegtí^gmail.com
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Váradiné Naszályi Márta polgármester Asszonynak
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest. Kapisztrán tér 1.
Tisztelt Polgármester Asszony!

A tavalyi évhez hasonlóan kérjük a Budavári Önkormányzatot, annak Képviselő-testületét,
hogy a Budapest I. kér. Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő
Egyesületünket, mint kerületi székhellyel és működési területtel rendelkező közhasznú civil
szervezetet 2022.-2023. időszakban is támogatni szíveskedjenek.
Mint ismeretes a Budavári Önkormányzat 2021.06.25-én aláírt Támogatási megállapodással
anyagi segítséget nyújtott Egyesületünk működéséhez az Egyesület alapszabályában
meghatározott célok és feladatok ellátásához 3.000.000.- Ft értékben, 927.294.- Ft-ot pedig
polgárőr ruházat beszerzésére kaptunk (2020. évben megrendelt, de a koronavírus miatt
elmaradt teljesítés miatt.)
A Támogatási megállapodásban foglaltak alapján és a szerint az anyagi támogatást a
szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül használhatjuk fel, tehát az összeggel
való elszámolásunk 2022. 06.25. napjával válik esedékessé.

A 2022. második félévtől igényelt támogatást a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben (Pötv.) meghatározott polgárőr egyesületi
alapfeladatok és kiegészítő feladatok maradéktalan megvalósítása, működési költségeink
biztosításához való hozzájárulásként kérjük.
Pötv. 3. § (1) szerint:
„A polgárőr egyesület

ala feladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való

közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint
bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

(2) A polgárőr egyesület az {1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően

kiegészítő feladatként

önkéntesen közreműködhet
u) * a katasztrófákra történő

felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint
a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és
elhárításában, következményeinek felszámolásában, aminek keretében az erdő lovaglás dől el nem zárt területén lovas
járőrszolgálatot is dláthat.
1

k

b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység
támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
ej az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati
vagyon megóvásában.
d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített
felvételek megfigyelésében,
ej a rendezvények helyszínének biztosításában.
_/? a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a
polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági,
valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
g) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének
segítésében
hl a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben.
ij a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint
jj a közforgalmú vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában.”

Egyesületünk az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) alapján közhasznú
tevékenységet lát el, mert közfeladat teljesítését végzi, E törvény szerint közhasznú
tevéken sé : „minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat
teFesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez.”
A Budavári Önkormányzattól az általunk kért támogatást különösen: az egyesület
tulajdonában/üzemben tartásában lévő személy gépjármüvek javításához, karbantartásához,
műszaki állapotának fenntartásához, üzemanyaggal való ellátásához;
■ a polgárőreink és önkéntes tűzoltó tagjaink forma, illetve védő- és gyakorló
ruházatának még kiegészítésre szoruló beszerzésére fordítanánk; továbbá
■ újraélesztő készülék beszerzése mellett annak szakszerű használatához, mások
számára történő megismertetéséhez és ún. ambu-babákon történő gyakorlással való
alkalmazásához szeretnénk anyagi támogatást kérni

a 2021-2022. évre szóló

időszakhoz hasonlóan

3.000.000.- Ft értékben.

Bízunk benne, hogy a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásban részesíti
egyesületünket továbbra is, figyelembe véve a fent leírtakat, továbbá a Budavári
Önkormányzat és a Budavári Egyesületünk között hatályban lévő együttműködési
megállapodást.
Anyagi támogatást igénylő kérelmünkhöz mellékelten csatolmányként megküldjük a
Budavári Polgárőrség 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2022.
évre tervezett költségvetés-tervezet is.
Figyelmét megköszönjük, tisztelettel:
Budapest, 2022. január 28.
Melléklet: 2021. évi szakmai beszámoló és
2022. évi költségvetési terv

budavári polgárőrség
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tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes
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Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegg/és a levonhat^ visszaigényelhető
általános általános forgalmi adó összege:
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6)

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

ut

Uj

£lu\

ZjOl'L -Ijoll
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tV

A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
-

az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból,
valamint külföldi forrásokból származó összege és

-

az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összege:

Budapest,

$

ob-9~0.
,
....
képviseleVre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)1

1 A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.

NYILATKOZATOK
A pályázó/kérelmező adatai

a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
-

neve:............................................................................................................

-

lakcíme:......................................................................................................

-

születési helye:.......................................................................................
születési ideje:......... ..............................................................................

b)

(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:....................................................................................................

-

székhelye:..................................................................................................

-

cégjegyzékszáma:................................................................................ .

-

adószáma:.................................................................................................

-

képviselőjének neve:...........................................................................

ILU&ÍZ?*,

If

székhelye:..... ............ .............................
vZ............
.................
képviselőjének neve:.... J}.?..C'^to

J

T~U\, J7Í,
JC,
Of-C'JLce|C|........
°J~Ü2

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:,
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

II.

......^

A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):

...

a támogatandó cél:...£\JL. A jp.ík
pályázott/kérelmezett összeg:..........

III.

Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok

a)

Összeférhetetlenség

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

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

Iá

c,
1

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2022.......Qk.ilQ..

/

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a
2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

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

Budapest, 2022.

(Qíf;../... ItJ.

szervezet vezetőjének neve, titulusa

2

A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

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

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

"l

égszerű aláírás

J

\J

szervezet vezetőjének neve, titulusa1

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

NYILATKOZAT

Alulírott,

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

a(z)

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

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

képviselőjeként

1.

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

* A megfelelő aláhúzandó

2.

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

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

Budapest, 2022......'

cégszerű aláírás

/

Q

szervezet vezetőjének neve, titulusa

f

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. & (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik
be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás
alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve
összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az
államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés
esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális
fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok
Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök
által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a
polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá
tartozó - vezetője és helyettesei;

3

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a

nyilvánosan

működő

nyilvánosan

működő

részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen

arányú

tulajdonában

álló

gazdasági

társaság

(ide

nem

értve

a

részvénytársaságot).

4

Oldal: 1

ADÓSZÁMLA - KIVONAT
Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetv
1016 BUDAPEST MÉSZÁROS UTCA 18.

Készült: 2022.06.17
Azonosító: 18121623-1-41
Könyvelési azonosító: 18121623
Időszak: 2022.01.01-2022.06.17

KÖTELEZETTSÉG OLDAL
Esedékesség
dátuma

Megnevezés

Hiv
Adó
Nem

119 Rehabilitációs hozzájárulás

PÉNZFORGALMI OLDAL
Kötelezettség
(Ft) Növekedést+)
Csökkenése-)

Átv

Teljesítés
dátuma

_______________ __________

0

1

Összesen:

119 adónemen egyenleg:

2022.01.20.

Adónem számlaszáma: 10032000-01076167

r

I Nyitóegyenleg

747 4561
158 4001

|+

Negyedéves bevallás
Összesen:

2022.04.13.

-589 0561

01
Összesen:

241 adónemen többlet:

410 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla
2022.04.27.

r

0 Ft

241CégaUtÓadÓ
2022.01.01.

Átv

Adónem számlaszáma: 10032000-06056281

| 2Ó22.01.01. | Nyitóegyenleg j]|o
Összesen:

Elszám
számla
jelző

Pénzforgalom
(Ft) Befizet (-)
Kiutalási-*-)

Típus

Gépjárműadó

+

Gépjárműadó

+

5 457

Gépjárműadó

+

4 410

2022.04.27.

Gépjárműadó

Összesen:
410 adónemen tartozás:

Adónemek egyenlegeinek összesítése
Adózói tartozás

24 262 Ft
1 043 356 Ft

Ügyfél összesen

1 019 094 Ft adózói többlet

Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)

0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:
01

befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1

-454 300
1 043 356 Ft

9 775
+24 262

Adózói többlet

1

Adónem számlaszáma: 10032000-01079160

2022.04.27.

+

454 300

4 620

2022.04.27.

Összesen:

-

107004644324080751100005

0
24 262 Ft

2. számú melléklet

ügyiratszám: BDV/...... 72022
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:
1014 Budapest,Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító:735649
adószáma:
15735643-2-41
bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000
képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban:
Támogató,
másrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRŐR, ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ, EGÉSZSÉG- ÉS
TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
székhely:
1016 Budapest, Mészáros u. 18.
nyilvántartási szám:
01 -02-0011746
adószám:
18121623-1-41
bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0011746
bankszámlaszám:
CIB Bank 10700464-43240807-51100005
képviseli:
dr. Hegedűs György elnök
a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.
Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ..72022.
(....) önkormányzati határozata (a továbbiakban: Támogatói döntés) alapján jelen támogatási
szerződésben rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi
céltámogatást nyújt a Támogatott részére.
2.
Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelete 6. melléklet Támogatási céltartalékok előirányzott sora előirányzatai
terhére
3 000 000,- Ft, azaz három millió forint támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott szerződésben megjelölt számlaszámára a támogatási szerződés
aláírását követő 30 napon belül átutal.

3.
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A
támogatási összeg a támogatási szerződés utolsó aláírásának napjától 12 hónapon belül
használható fel az alábbi célokra:
Támogatott a támogatás összegét 2022. évi működésére, a szerződés mellékletét képező
kérelmében (8. melléklet) megfogalmazott célok megvalósítására használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha
ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.
6.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás
összegének a nyilvánosságra hozatalához.
7.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni.
8.
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses
feladat teljesítése érdekében történt.
9.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai
beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
10.
A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének
aláírásával kell igazolni.
11.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
12.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy
a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13.
Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített cél megvalósítására,
e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
14.1 Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel,
vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített
jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
15.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás
esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy a
Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben
Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított
késedelmi kamattal növelten.
18.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2023. augusztus 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának
egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés
céljából kell megküldeni a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére.
19.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés
„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak
szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is,
amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a jelen szerződés utolsó aláírásának napjától
számított 12 hónapon belüli időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és
egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
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ATámogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira
vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú
melléklete.
22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató elállása, felmondása esetén Támogató
él a 2. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig
kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
Egyéb rendelkezések
23. A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
24. A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
25.
Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint
támogatót feltünteti.
26.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
27.
Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának
pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis") támogatást
részére nem ítéltek meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.
Feleka jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022.
(III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta

Budapest, 2022.

dr. Hegedűs György

polgármester

elnök

Jogi ellenjegyzés:

2022.........
Pénzügyi ellenjegyzés:

A szerződés mellékletei:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat
7. Adatvédelmi tájékoztató
8. Támogatási kérelem

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

szen/ezet vezetőjének neve, titulusa

1 17 átlátható szervezet:

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

támogatási szerződés 2. melléklete

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

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

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete

NYILATKOZAT

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

a(z)

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

(adószám:

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

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincsen.

nyilatkozom,

hogy

szervezetünknek

lejárt

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

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

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben kapott támogatáshoz
Sorszám Számla
száma

Szolgáltatás,
megnevezése

áru Számla
bruttó
értéke (Ft)

Számla
nettó
értéke (Ft)

ÁFA
tartalom
(Ft)

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

Összesen:
bruttó Ft

Összesen:
nettó Ft

ÁFA

tartalom

összesen

NYILATKOZAT
....................... mint a.................................. képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott
.............................................. Ft összegű támogatás
elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi
forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest.......................................................

dr. Hegedűs György
elnök

támogatási szerződés 5. melléklete

ÚTMUTATÓ
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson
kívüre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (11.7.) önkormányzati rendelete által
meghatározott támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban
készül.
Az elszámolás módja
ATámogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást
a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes
számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban
fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
• a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
• a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
• a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e
tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
• Nyilatkozatok
A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges
szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó
tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél
valóban megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell
tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését,
a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki keli tölteni a pályázati, támogatási
kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott
támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a
szervezet bélyegzőjével is ellátni!

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

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött
támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Megbízási díjak

Tiszteletdíjak,
honoráriumok

Ösztöndíjak

Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok
szerződés
hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megbízási
szerződés
hitelesített másolata;
kifizetési
jegyzék
(bérjegyzék)
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megbízási
szerződés
hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése
készpénzben
történik, akkor a nettó összeg
átvételét a bizonylaton a
magánszemély
aláírásával
igazolja)
- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója
az elvégzett tevékenységről;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási

Záradékolás
(az ered_eti bizonylatokon)
kifizetési
jegyzék;
(bérjegyzék)

- számla vagy
kifizetési
(bérjegyzék)

jegyzék

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

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési
bizonylat
(bérjegyzék)

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése
készpénzben
történik, akkor a nettó összeg
átvételét a bizonylaton a
magánszemély
aláírásával
igazolja)_
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Az elszámolást alátámasztó Záradékolás
bizonylatok
(az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer,
nyomtatvány számla
hitelesített - számla
beszerzés
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Könyv, folyóirat vásárlása, számla
hitelesített - számla
előfizetése
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankkivonat
hitelesített
másolata
Egyéb anyagbeszerzés (pl.
számla
hitelesített - számla
élelmiszerbeszerzés)
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség
- megrendelő hitelesített - számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Utazással,
kiküldetéssel, - megrendelő hitelesített - számla
szállítással
összefüggő másolata;
költségek

számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni
hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén
hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs
szerződés
vagy -számla
szolgáltatások
(telefon, megrendelő
hitelesített
internet, posta)
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Informatikai,
szerződés
vagy - számla
rendszerüzemeltetési
és megrendelő
hitelesített
webfejlesztési
másolata;
szolgáltatások díja
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Bérleti díjak
szerződés
hitelesített - számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Közüzemi díjak
szerződés
hitelesített - számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Karbantartási,
javítási - megrendelő hitelesített
szolgáltatások díja
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szakértői, oktatási, képzési, - megrendelő hitelesített
tanácsadói és biztosítási másolata;
díjak
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség
- megrendelő hitelesített
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Reprezentációs költségek
- megrendelő hitelesített
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások - megrendelő hitelesített
nyomdaköltsége
másolata;
számla
hitelesített
másolata;

- számla

- számla

- számla

- számla

- számla

.

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Egyéb szolgáltatások díja
- megrendelő hitelesített -számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
Ingatlanok, gépek és egyéb - árajánlat, megrendelő és -számla
eszközök felújítása
szerződés a kivitelezésre
hitelesített másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Eszközök
vásárlása, - árajánlat, megrendelő és - számla
előállítása
szerződés
hitelesített
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi
eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz
százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás
megrendelésének írásos és
számviteli
nyilvántartásba vételére vonatkozó
dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv
hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés
írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a
Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó
köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki
napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási
szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles
jelezni.
ATámogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb
az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A
határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni
a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét
- a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató
bankszámlájára. A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell
visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a
saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték
növekedésből adódó különbözeire újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló
szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott
köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az
általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUE alapú bankszámlával vagy a
számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUE devizanemben teljesült átutalást.
Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és

átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben
meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont - a támogatás átutalásával
kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos
kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás
felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell
elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont
szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő
nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a
Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a
kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által
készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete

NYILATKOZATOK
I

A pályázó/kérelmező adatai
a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:........................................................................................
lakcíme:...................................................................................
- születési helye:.....................................................................
- születési ideje:.....................................................................
b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.....................................................................................
- székhelye:...................................................................................
- cégjegyzékszáma:..................................................................
- adószáma:..................................................................................
- képviselőjének neve:................................................................
c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb
szervezet):
- neve:........................................................................................
- székhelye:...............................................................................
képviselőjének neve:..........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:....................................................

II.
-

III.

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

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

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

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló
körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre
került sor:

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

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

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

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6.
§-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos,
a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott
vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai
parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a
főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi
önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási
szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonéban álló gazdasági társaságnak
minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan
működő részvénytársaságot).

támogatási szerződés 7. melléklete

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez
Tisztelt Érintett!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés
teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt
kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával - az
alábbiak szerint használjuk fel:

1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel
érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az
állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal
közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint
5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a
szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor,
milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül,
az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
7.2.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal
módosítsa valamely személyes adatát.
7.3.
/I 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) 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: ug_vfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58.
§ -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési
tájékoztató alapján megismertem.
Budapest, 2022................... ... "
cégszerű aláírás

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 23-i ülésére
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek tevékenységének
2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a kerületben
egy erős, független civil társadalom működjön. A folyamathoz szükség van a civil szervezetek közérdekű
tevékenységeire, ugyanis a civil szervezetek olyan közérdekű szolgáltatást nyújtanak, amelyek
össztársadalmi szempontból kulcsfontosságúak, ezen felül az önkormányzati feladatok ellátásához is
jelentős mértékben kapcsolódnak. Ezen célok megvalósulása érdekében a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: NOKSB) a 49/2022. (IV. 21.) NOKSB határozatával
pályázatot írt ki. A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján fwww.budavar.hui és a Facebook
oldalán jelent meg. A pályázati dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése
az önkormányzati portálon keresztül valósult meg.
A pályázat beadásának határidejéig - azaz 2022. május 20. (péntek) 24 óra 00 (éjfél) percig - összesen
huszonnégy (24 db) pályázati anyag érkezett be az alábbi szervezetektől:

1. táblázat: Benyújtott pályázatok listája
Sorszám

Szervezet

Szervezet neve

típusa

1.

Ars Sacra Alapítvány

2.

ArtMan Egyesület

3.

Bach Akadémia Kulturális Alapítvány

4.

Budai Polgári Casino

5.

alapítvány

Hiánypótlás

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

igen

1.000.000

egyesület

igen

1.260.000

alapítvány

nem

1.900.000

egyesület

igen

360.000

Budai Polgári Kör

egyesület

nem

1.080.000

6.

Budapesti Honismereti Társaság

egyesület

igen

180.000

7.

Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

alapítvány

igen

370.000

8.

Budavári Lakosok Szövetsége

egyesület

nem

500.000

9.

egyesület

igen

350.000

10.

Kézfogás Testvérvárosi Egyesület
Kincs Ő Alapítvány

alapítvány

igen

615.840

11.

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány

alapítvány

nem

800.000

12.

Lánchíd Kör

egyesület

igen

420.000

13.

Magyar Kör

egyesület

nem

750.000

14.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

egyesület

igen

406.420

15.

Magyar Történelmi Családok Egyesülete

egyesület

igen

750.000

16.

Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szervezete

egyesület

igen

550.000

17.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

egyesület

igen

389.300

18.

Német Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

alapítvány

igen

202.500

19.

Nemzeti Minimum Alapítvány

alapítvány

igen

1.000.000

20.

Nimród Alapítvány

alapítvány

igen

600.000

21.

Szent Gellért Diákszövetség

egyesület

igen

500.000

22.

Tabahon Egyesület

egyesület

igen

410.000

Tabáni Sapartacus Sport és Környezetvédő
egyesület
Egyesület
Várbarátok Köre Egyesület
j egyesület

nem

23.
24.

igen

Igényelt támogatás összege:

800.000
400.000
15.594.060

Az 1. táblázatban látható, hogy a pályázók 75%-tól hiánypótlás bekérésére volt szükség. A legtöbb

esetben a köztartozásmentességet igazoló dokumentum és az I. kerületi bejegyzett székhelyigazolás
hiányzott a pályázati anyagból; azonban mindegyik szervezet a hiánypótlásra megállapított határidőn
belül (azaz a felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül) a szükséges dokumentumokat
beküldte.
Az alábbiak szerinti 2. táblázatban feltüntetett alapítványok által benyújtott pályázati anyagok - a
hiánypótlások beérkezése után - a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelménynek
megfelelnek. Azonban az összes pályázó közül egy alapítványi pályázó az eljárás során visszalépett.
2. táblázat: Alapítványok listája
Sorszám

2.

Szervezet neve

Tervezett program,
projekt

Bach Akadémia
Kulturális Alapítvány

11-12. Bach Fesztivál

Budavári
Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

Szociális és karitatív
tevékenység(ukrán
menekültek nyaraltatása,
karácsonyi
ajándékcsomagok)

Igényelt támogatás
összege (Ft)

1.900.000

370.000

2021. évi
támogatással
elszámolt

igen

3.

Kincs Ő Alapítvány

4.

Krisztinavárosi
Szent Gellért
Alapítvány

5.

Német Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

6.

Nimród Alapítvány

Játékon keresztüli
fejlesztés otthon,
fókuszban a szenzoros
zavarokkal küzdő
gyerekek (autizmus, adhd,
hiperaktív, epilepsziás)
Kulturális programok
(Magyar Nyelv és Irodalom
Hete, Adventi vásár és
Koncert)
Egynapos gyülekezeti
kirándulás, Baba-mama
klubnak játszószőnyeg
beszerzése
2022. évi alapítványi
programok

615.840

800.000

igen (hiánypótlás
bekérését követően)

202.500

600.000
4.488.340

A 3. táblázatban feltüntetett egyéb civil szervezetek a pályázó civil szervezetek, egyesületek listáját

muttaja be, amelyek által benyújtott pályázati anyagok - a hiánypótlások beérkezése után - megfeleltek
a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelménynek.
3. táblázat: Egyéb civil szervezetek, egyesületek listája
Sorszám

1.

2.

3.

Szervezet neve

ArtMan Egyesület

Budai Polgári Casino

Budai Polgári Kör

4.

Budapesti Honismereti
Társaság

5.

Budavári Lakosok
Szövetsége

6.

Lánchíd Kör

Program, projekt
megvalósításának tárgya

ArtMenők Művészeti
Program
Ismeretterjesztő kulturális
előadások (a Casino
székhelyén);
Incze pápa szobrának
megkoszorúzása - Buda
töröktől való
felszabadulása
évfordulóján
Gyaloglóklub; Tartásjavító
torna; Buszos kirándulás
1. kerület, Budavár
múltjának,
hagyományainak
népszerűsítése a Városunk
2023/1 nyomtatott
számában és
internetes változatában
Közösségépítés és
kulturális ismeretszerzés
(buszos kirándulás
Debrecenbe és ebéd;
buszos kirándulás Bajnára
és ebéd)
Ismeretterjesztő
előadások;

Igényelt

2021. évi

támogatás
összege (Ft)

támogatással

1.260.000

elszámolt

igen

360.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

1.080.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

180.000

igen

500.000

-

420.000

igen
(hiánypótlás

Kirándulás kerületi
középiskolásoknak;
Adventi rendezvény

Magyar Kör

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület

MagyarTörténelmi
Családok Egyesülete

Magyar Vöröskereszt Bp.
Fővárosi Szervezete

Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete

Szent Gellért
Diákszövetség

Tabahon Egyesület

Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédő Egyesület

Várbarátok Köre Egyesület

Batyu&Borbély Quartet
Koncert - „Jazz és
világzene határok nélkül"
Idősek Otthona lakóinak
kulturális programokon
való részvételének
támogatása; hagyományok
őrzése, közösségi
programok szervezése
Bugár-Mészáros Károly
építészettörténeti
előadása három alkalom;
Nádasdy Borbála írónő
előadása;
Történelmi
ismeretterjesztő klubest
meghívott előadóval
(helyszín: Márai Sándor
Művelődési Ház)
Egészségfejlesztési Klub senior mozgás és
egészség; Nyugdíjas
Kreatív Klub
Kulturális és szabadidő
programok szállítással;
Fürdő-programok és
egészségmegőrző
programok szállítással
A Szent Gellért
Diákszövetség 2022. évi
nomád tábora
Infrastrukturális és
szervezeti fejlesztések egy
aktív kerületi sportélet
megvalósításának
érdekében
A Tabáni Spartacus Sport
és Környezetvédő
Egyesületben sportolási és
tartalmas szabadidő
eltöltési lehetőségek
biztosítása;
Kapcsolat szorosabbra
fűzése az I. kerület
iskoláival, rendhagyó
testnevelési órák
szervezésével
A négy éve elhunyt
Kányádi Sándor
emlékezete;
A Vár sorsának
eIőresejtése és az 1943-as

bekérését
követően)

750.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

406.420

750.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

550.000

389.300

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

500.000

410.000

800.000

400.000

Programjuk
nem valósult
meg,
visszautalták
az összeget.

szárszói konferencia
filmvetítése, meghívott
vendégekkel, középiskolás
fiatalokkal;
Mikszáth emlékév okán
látogatás Horpácsra és
Sztergovára Praznovszky
Mihály irodalomtörténész
vezetésével;
Mestermű születik
(Hauszmann program) c.
könyv bemutatója vendég Sál Endre;
A120 éve született Illyés
Gyulára emlékezünk Szabó
András előadóművésszel;
i A budavári Német Színház
története - Földesdy
Gabriella előadása;
Advent a Várban együttes program a Toldy
Ferenc Gimnáziummal
8.755.720
A 2. és a 3. táblázat szerint összesen 21 db pályázó anyaga felelt meg - tartalmi és formai
követelmények alapján - a pályázati kiírásnak.
A pályázati kiírás szerint a támogatandó pályázati célok az alábbiak lehetnek:

A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
> a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését,
lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását, megújítását szolgáló
rendezvények;
> környezetvédelem, zöldprogram;
> kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok;
> tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok;
> bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása;
> a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai;
> idősügyi programok;
> város-szépítési és/vagy újrahasznosítási célok;
> a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek;
> esélyegyenlőségi programok, projektek.
A kiírt pályázat szerinti pályázók köre:

Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthattak be pályázatot:
> nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
> közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
> bejegyzett civil szervezetek,
> nemzetközi és határon túli civil szervezetek,
amennyiben bejegyzett székhelyük az I. kerületben van, országos vagy regionális szervezet esetén
önálló I. kerületi szervezeti egységgel rendelkeznek, valamint, ha tevékenységüket részben vagy
egészben az I. kerület közigazgatási területén végzik.

Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

>
>
>
>
>
>

>

>

amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek;
amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási
eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll;
amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette;
amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási
jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt vagy
nyilatkozatot tett;
amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló
6/2022. (Ili. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint szükséges mellékleteket
nem csatolta;
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

A pályázat során az érvénytelenségi szempontok:

>
>
>
>
>

a pályázat a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra;
a pályázatot nem a támogatandó célokra nyújtották be,
a pályázat határidőn túl került benyújtásra;
kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra;
a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való
felszólításra sem pótolja.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2022. (III. 24.) önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy az egyéb civil szervezetek támogatása során rendelkezésre álló
keretből 10 000 000 Ft keretösszeg erejéig fedezetet biztosít az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázatára.
Azonban
a
pályázók a
programokra
összesen
15.594.060
Ft,
azaz tizenötmillióötszázkilenvennégyezer-hatvan forint összeget igényeltek, 5.594.060 Ft-tal, azaz ötmillióötszázkilenvennégyezer-hatvan forinttal többet.
A 2. táblázatban szereplő pályázók közül az alábbiakban felsorolt alapítványok részesültek
támogatásban a 2021-es évben:
1. Ars Sacra Alapítvány
2. Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (egyedi támogatást kapott, amellyel korábban elszámolt)
3. Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
A 2. táblázatban megjelölt alapítványok 2021. évi támogatásának elszámolása a Gazdasági Iroda által
adott tájékoztatás alapján - a hiánypótlások bekérése után - megfelelt meg a támogatási szerződésben
és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak. A Bach Akadémia Kulturális
Alapítvány a 2021. évi támogatásával már a korábbiak során elszámolt, amelyet a Képviselő-testület a
130/2022 (V.12.) önkormányzati határozatával jóvá is hagyott.
Továbbá a 2021. évben az alábbi civil szervezetek részesültek támogatásban, amnely szerveztek is
eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek, amit a Gazdasági Iroda szintén megvizsgált és
jóváhagyott:
1. Budai Polgári Casino
2. Budai Polgári Kör
3. Budapesti Honismereti Társaság
4. Lánchíd Kör
5. Magyar Kör

6.
7.

Magyar Történelmi Családok Egyesülete
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Az elszámolások a Gazdasági Irodában megtekinthetők.
Az előterjesztés sürgősségének indoka, hogy a benyújtott pályázatok többségénél hiánypótlásra volt
szükség, mely az előkészítés határidejét jelentősen meghosszabbította. A pályázati kiírás szerint az
elbírálás határideje: 2022. június 24. napja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

\.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek 2021. évi pályázati támogatás elszámolásának elfogadásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - az alábbi - a 2021. évben pályázati
támogatásban részesített alábbi civil szervezetek beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja:
1. Ars Sacra Alapítvány
2. Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
3. ArtMan Egyesület
4. Budai Polgári Casino
5. Budai Polgári Kör
6. Budapesti Honismereti Társaság
7. Lánchíd Kör
8. Magyar Kör
9. Magyar Történelmi Családok Egyesülete
10. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek tevékenységének 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról1

1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alábbi
pályázók megfeleltek a 2022. évi pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, pályázati anyaguk
érvényes. A táblázatban feltüntetett alapítványokat a Képviselő-testület támogatásban részesíti
a pályázatukban megjelölt programjaik megvalósításához:

Sorszám

Alapítvány neve

Program, projekt
megvalósításának tárgya

Bach Akadémia
Kulturális Alapítvány

11-12. Bach Fesztivál

Budavári
Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

Szociális és karitatív
tevékenység (ukrán
menekültek nyaraltatésa,
karácsonyi
ajándékcsomagok)

3.

Kincs Ő Alapítvány

4.

Krisztinavárosi
Szent Gellért
Alapítvány

Játékon keresztüli fejlesztés
otthon, fókuszban a
szenzoros zavarokkal
küzdő gyerekek (autizmus,
adhd, hiperaktív,
epilepsziás)
Kulturális programok
(Magyar Nyelv és Irodalom
Hete, Adventi vásár és
Koncert)

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

1.900.000

370.000

615.840

800.000

Támogatás
összege (Ft)

5.

Német Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

6.

Nimród Alapítvány

Egynapos gyülekezeti
kirándulás; Baba-mama
klubnak játszószőnyeg
beszerzése
2022. évi alapítványi
programok_____
Összesen

2.

1
202.500

600.000
4.488.340

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alábbi

pályázók megfeleltek a 2022. évi pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, pályázati anyaguk
érvényes. A táblázatban feltüntetett egyesületek, egyéb civil szervezeteket a Képviselő-testület
támogatásban részesíti a pályázatukban megjelölt programjaik megvalósításához:

Sorszám

1.

Szervezet neve

ArtMan Egyesület

Budai Polgári
Casino

Budai Polgári Kör

4.

Budapesti
Honismereti
Társaság

Budavári Lakosok
Szövetsége

6.

Lánchíd Kör

7.

Magyar Kör

8.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület

Program, projekt
megvalósításának tárgya

ArtMenők Művészeti
Program
Ismeretterjesztő kulturális
előadások (a Casino
székhelyén);
Incze pápa szobrának
megkoszorúzása - Buda
töröktől való
felszabadulása
évfordulóján
Gyaloglóklub; Tartásjavító
torna; Buszos kirándulás
I. kerület, Budavár
múltjának, hagyományainak
népszerűsítése a Városunk
2023/1 nyomtatott
száméban és
internetes változatában
Közösségépítés és
kulturális ismeretszerzés
(buszos kirándulás
Debrecenbe és ebéd;
buszos kirándulás Bajnára
és ebéd)
Ismeretterjesztő előadások;
Kirándulás kerületi
középiskolásoknak;
Adventi rendezvény_
Batyu&Borbély Quartet
Koncert - „Jazz és világzene
határok nélkül"
Idősek Otthona lakóinak
kulturális programokon
való részvételének
támogatása; hagyományok
őrzése, közösségi
programok szervezése

Igényelt

2021. évi

támogatás
összege (Ft)

támogatással
elszámolt

1.260.000

360.000

1.080.000

180.000

500.000

420.000

750.000

406.420

9.

10.

11

.

12.

13.

14.

15.

Bugár-Mészáros Károly
építészettörténeti előadása
három alkalom;
Nádasdy Borbála írónő
Magyar Történelmi
előadása;
Családok Egyesülete Történelmi
ismeretterjesztő klubest
meghívott előadóval
(helyszín: Márai Sándor
Művelődési Ház)
Magyar
Egészségfejlesztési Klub Vöröskereszt Bp.
senior mozgás és egészség;
Fővárosi Szervezete
Nyugdíjas Kreatív Klub
Kulturális és szabadidő
Mozgássérültek
programok szállítással;
Budapesti
Fürdő-programok és
Egyesülete
egészségmegőrző
programok szállítással
A Szent Gellért
Szent Gellért
Diákszövetség 2022. évi
Diákszövetség
nomád tábora
Infrastrukturális és
szervezeti fejlesztések egy
Tabahon Egyesület
aktív kerületi sportélet
megvalósításának
érdekében
A Tabáni Spartacus Sport
és Környezetvédő
Egyesületben sportolási és
tartalmas szabadidő
Tabáni Spartacus
eltöltési lehetőségek
Sport és
biztosítása;
Környezetvédő
Kapcsolat szorosabbra
Egyesület
fűzése az I. kerület
iskoláival, rendhagyó
testnevelési órák
szervezésével
A négy éve elhunyt Kányádi
Sándor emlékezete;
A Vár sorsának előresejtése
és az 1943-as szárszói
konferencia filmvetítése,
meghívott vendégekkel,
középiskolás fiatalokkal;
Mikszáth emlékév okán
látogatás Horpácsra és
Várbarátok Köre
Sztergovára Praznovszky
Egyesület
Mihály irodalomtörténész
vezetésével;
Mestermű születik
(Hauszmann program) c.
könyv bemutatója - vendég
Sál Endre;
A 120 éve született Illyés
Gyulára emlékezünk Szabó
András előadóművésszel;

750.000

550.000

389.300

500.000

410.000

800.000

400.000

A budavári Német Színház
története - Földesdy
Gabriella előadása;
Advent a Várban - együttes
program a Toldy Ferenc
Gimnáziummal
8.755.720
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a pályázati
kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázók pályázati anyaga
érvénytelen, ezért a táblázatban megjelölt indokok miatt elutasításra kerül:

Sorszám

Ars Sacra
Alapítvány

2.

Program, projekt

Szervezet neve

Kézfogás
Testvérvárosi
Egyesület

megvalósításának tárgya

Elutasítás indoka

XVI. Ars Sacra Fesztivál

Nem tudták
dokumentummal igazolni,
hogy székhelyük az I.
kerületben van, országos
vagy regionális szervezet
esetén önálló I. kerületi
szervezeti egységgel
rendelkeznek, valamint
azt, hogy tevékenységüket
részben vagy egészben az
I. kerület közigazgatási
területén végzik.

Testvérvárosi látogatás
Lendvára

Nem került benyújtásra a
köztartozásmentességet
igazoló dokumentum
(nem érkezett meg a NAVtól).

4. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy határozati
javaslat 2. és 3 pontjában támogatásban részesített pályázatok fedezete összesen: 13 244 060
Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek” során rendelkezésre áll.
5. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a nyertes pályázókkal történő támogatási szerződések elkészítéséről és megkötéséről, továbbá
a közzétételhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
Határidő:
2022. július 18.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Kelt, Budapesten 2022. június

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 23-i ülésére
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálására
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Né
Németh Mónika
jegyző

árad iné Naszály! Márta
^ polgármester

YSc-j-

dr Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A hitéleti és vallási közösségek tevékenységükkel hozzájárulnak az önkormányzati feladatok
ellátásához, ezzel a kapcsolatrendszerrel támogatva a közös problémák megoldását. Ez a
feladatellátás egyaránt hasznos a kerületben élő hívő és nem hívő közösségek tagjai számára.
Az elmúlt és jelen időszak nehézségeit tekintve az egyházi és vallási közösségek munkájamost
kulcsfontosságúvá vált a kerület lakosai és az Önkormányzat számára is. Ezen célok
megvalósulása érdekében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban:
NOKSB) az 50/2022. (IV. 21.) NOKSB határozatával pályázatot írt ki. A pályázati felhívás az
Önkormányzat honlapján íwww.budavar.hu1 és a Facebook oldalán jelent meg. A pályázati
dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése az önkormányzati
portálon keresztül valósult meg.
A pályázat beadásának határidejéig - azaz 2022. május 20. (péntek) 24 óra 00 percig (éjfél) összesen nyolc pályázati anyag érkezett be az alábbi szervezetektől:

1. táblázat: Benyújtott pályázatok listája

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Szervezet
típusa

Szervezet neve

Alsó-Vízivárosi Árpád-házi Szent
Erzsébet Plébánia
Budapest-Budai Református
Egyházközség
Budapest-Felsővízivárosi Szent
Anna Plébánia
Budavári Evangélikus
Egyházközség
Budavári Nagyboldogasszony
Főplébánia

6.

Farkas Edith Szeretetotthon

7.

Krisztinavárosi Szent Gellért
Alapítvány

8.

Magyarországi Evangélikus Egyház

nyilvántartásba
vett egyház
bejegyzett
egyház

Igényelt
támogatás
összege
(Ft)

Hiánypótlás

nem

200.000

igen
4—

600.000
|

bevett egyház

nem

750.000

bevett egyház

igen

765.000

belső egyházi
jogi személy
belső egyházi
jogi személy
alapítvány
(belső egyházi
jogi személy)
bevett egyház

igen

|

3.720.000

igen

859.000

nem

900.000

nem

2.900.000
10.694.000

Az 1. táblázatban látható, hogy a pályázók 50%-tól hiánypótlás bekérésére volt szükség. A
legtöbb esetben a köztartozásmentességet igazoló dokumentum, valamint annak igazolása,
hogy a pályázó a pályázat benyújtását megelőző tíz évben az I. kerületben folyamatosan és
dokumentálhatóan működik hiányzott a pályázati anyagból; azonban mindegyik szervezet a
hiánypótlásra megállapított határidőn belül (a felhívás kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül)) a szükséges dokumentumot benyújtotta.
Az alábbiak szerinti 2. táblázatban feltüntetett egyházak, vallási közösségek által benyújtott
pályázati anyagok - a hiánypótlások beérkezése után - megfeleltek a pályázati kiírásban foglalt
tartalmi és formai követelménynek.

2. táblázat: Egyházak, vallási közösségek listája
Program, projekt
megvalósításának
Sorszám
Szervezet neve
tárgya
Alsó-Vízivárosi Árpád
1.

2.

házi Szent Erzsébet
Plébánia
Budapest-Budai
Református
Egyházközség

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

Plébániai kirándulás;
Klubdélutánok

200.000

Gyermek, Ifjúsági és
családi tábor Balatonszárszó

600.000

2021. évi
támogatással
elszámolt
igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)
igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

3.

BudapestFelsővízivárosi Szent
Anna Plébánia

4.

Budavári Evangélikus
Egyházközség

5.

Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia

6.

7.

Farkas Edith
Szeretetotthon

Krisztinavárosi Szent
Gellért Alapítvány

A Szent Anna Plébánia
2022. évi programjai
Kórus élet Budavárban;
Budavári hírmondó
készítése;
Gyermekfoglalkozás
Ifjúsági nagytábor;
Házasközösség családi
tábor;
Családok és
egyedülállók karácsonyi
támogatása;
Mátyás-templom zenei
együttesei
Budapesti hajós
városnézés a Dunán;
Komolyzenei koncert Magyar Zene Háza;
Komolyzenei kerti
koncert;
Füvészkerti látogatás;
Állatkerti kirándulás;
Millenáris álmok álmodói kiállítás;
Szüreti bográcsozás
népzenével;
MáriaKult programok;
Komolyzenei koncert az
Idősek Világnapján;
Arborétum látogatás;
Operaház
épületlátogatás;
Millenium Háza;
Adventi koszorúkötés
iskolásokkal;
Szenior örömtánc;
Adventi koncert;
Operettszínház;
Erkel Színház;
Hagyományok Háza tavaszi bérlet;
Fabók Mancsi
bábszínház
Szent Gellért
zarándoklat

750.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

765.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

3.720.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

859.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

900.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

Magyarországi
Evangélikus Egyház

Orgonakoncert I.
Orgonakoncert II.
Koncertfelvétel;
11. Bach Fesztivál
12. Bach Fesztivál

2.900.000

igen

10.694.000

Támogatandó pályázati célok:
A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok,
különösen:
> a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését,
lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló
rendezvények;
> környezetvédelem, zöldprogram;
> közművelődési programok,
> hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;
> ifjúsági programok;
> nyugdíjas és idősügyi programok;
> tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;
> szociális, karitatív tevékenységek, esélyegyenlőséget elősegítő programok.
A kiírt pályázat szerinti pályázók köre:
Az I. kerületben hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek,
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek alapítványai és egyházi alapítványok,
amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban
rögzített önálló képviseleti szervvel (pl. egyházközség) rendelkeznek, továbbá
> a pályázat benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és
dokumentálhatóan működik;
> alapszabálynak megfelelő, folyamatos hitéletet folytat;
> az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkozik.
Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
> amely megszűnésre, megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
> amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
> amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan
tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
> amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt
elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
> amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási
jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot
közölt vagy nyilatkozatot tett;
> amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése
szerint szükséges mellékleteket nem csatolta;
> amely nem felel meg a pályázók köre tekintetében kiírt feltételeknek (pl. 10 éves
működési időszak),
> továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

Érvénytelenségi szempontok:
> a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
> nem a támogatandó célokra nyújtották be,
> határidőn túl került benyújtásra,
> kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
> a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra
való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre - egyházi jogi személyek" során a felhasználható
keretösszeget 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forintban határozta meg. A pályázók programjaik
megvalósításához összesen 10.694.000 Ft, azaz tízmillió-hatszázkilencvennégyezer forint
összeget igényeltek, azaz 694.000 Ft-tal, azaz hatszázkilencvennégyezer forinttal többet.
A 2021-es évben a 2. táblázatban szereplő összes pályázó részesült támogatásban, mely
szervezetek (egyházak, vallási közösségek) 2021. évi támogatásának elszámolása a Gazdasági
Iroda által adott tájékoztatás alapján - a hiánypótlások bekérése után - megfelelt a támogatási
szerződésben és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak. Az
elszámolásoka Gazdasági Irodában megtekinthetők.
Az előterjesztés sürgősségének indoka, hogy a benyújtott pályázatok, valamint az
elszámolások többségénél hiánypótlásra volt szükség, mely az előkészítés határidejét
jelentősen meghosszabbította. A pályázati kiírás szerint az elbírálás határideje: 2022. június
24.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslatok elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtott 2021. évi pályázati támogatás
elszámolásának elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - az alábbi - a 2021. évben
pályázati támogatásban részesített szervezetek beszámolóját és pénzügyi elszámolását
elfogadja:
1. Alsó-Vízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budapest-Budai Református Egyházközség
Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia
Budavári Evangélikus Egyházközség
Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia
Farkas Edith Szeretetotthon
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
Magyarországi Evangélikus Egyház

Fíatáridő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős:
Jegyzői Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) megállapítja, hogy az alábbi pályázók megfeleltek a 2022. évi pályázati felhívásban
foglalt feltételeknek, pályázati anyaguk érvényes. A táblázatban feltüntetett szervezeteket a
Képviselő-testület támogatásban részesíti a pályázatukban megjelölt programjaik
megvalósításához azzal, hogy a támogatásban részesített pályázatok tekintetében felmerülő
694.000 Ft-tal, azazzaz kétszázkilencven négyezer forint többletigény fedezetét a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre - egyéb civil szervezetek" sor terhére biztosítja.

Sorszám

Szervezet neve
Alsó-Vízivárosi Árpád-

1.

2.

házi Szent Erzsébet
Plébánia
Budapest-Budai
Református
Egyházközség

Program, projekt
megvalósításának tárgya

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

Plébániai kirándulás;
Klubdélutánok

200.000

Gyermek, Ifjúsági és
családi táborBalatonszárszó

600.000

Támogatás
összege (Ft)

BudapestFelsővízivárosi Szent
Anna Plébánia
Budavári Evangélikus
Egyházközség

Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia

Farkas Edith
Szeretetotthon

Krisztinavárosi Szent
Gellért Alapítvány__
Magyarországi
Evangélikus Egyház

A Szent Anna Plébánia
2022. évi programjai
Kórus élet Budavárban;
Budavári hírmondó
készítése;
Gyermekfoglalkozás
Ifjúsági nagytábor;
Házasközösség családi
tábor;
Családok és
egyedülállók karácsonyi
támogatása;
Mátyás-templom zenei
együttesei
Budapesti hajós
városnézés a Dunán;
Komolyzenei koncert Magyar Zene Háza;
Komolyzenei kerti
koncert;
Füvészkerti látogatás;
Állatkerti kirándulás;
Millenáris álmokálmodói kiállítás;
Szüreti bográcsozás
népzenével;
MáriaKult programok;
Komolyzenei koncert az
Idősek Világnapján;
Arborétum látogatás;
Operaház
épületlátogatás;
Millenium Háza;
Adventi koszorúkötés
iskolásokkal;
Szenior örömtánc;
Adventi koncert;
Operettszínház;
Erkel Színház;
Hagyományok Háza tavaszi bérlet;
Fabók Mancsi
bábszínház
Szent Gellért
zarándoklat
Orgonakoncert I.
Orgonakoncert II.
Koncertfelvétel;

750.000

765.000

3.720.000

859.000

900.000

2.900.000

11 Bach Fesztivál
12. Bach Fesztivál

10.694.000

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázókkal történő
támogatási szerződések elkészítéséről és megkötéséről, továbbá a közzétételhez
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:

2022. július 18.
polgármester
Jegyzői Iroda

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 1^2019. (XL28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 2. számú melléklete sorolja fel a polgármesterre átruházott
feladat- és hatásköröket. A fenti melléklet 1.3 pontja szerint „A Képviselő-testület a
közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem
tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a polgármesterre ruházza át a döntési
jogkörét a három hónapot meg nem haladó közterület-használat ügyében." A három
hónapnyi közterülethasználat jelentős időtartam ahhoz, hogy erről egyszemélyi
döntés szülessen, ezért javaslom, hogy a döntési jogkör az egy hónapot és az egymillió
forint közterület-használati díjat meg nem haladó
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv.
50. § és a 42.§ 2. pontja alapján a Képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására.

Rendeletalkotási javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ....... /2022. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés
melléklete szerint.

Az előterjesztés melléklete (i):
1. számú melléklet rendelet tervezete
2. számú melléklet rendelet indokolása
3. számú melléklet előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a alapján
2022. június 8.

Gulyás Gergely Kristóf

1. számú melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (........ ) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

..

1-§

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

1. melléklete
2. melléklet a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1.1. átadja a képviselő-testület által odaítélt kitüntetést (Budavári helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdés),
1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés
b)-d) pontjában meghatározott feladatokat,
1.3. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való
hozzájárulás iránti kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a
polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét az egy hónapot és az egymillió forint
közterület-használati díjat meg nem haladó közterület-használat ügyében.
1.4. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az
erre vonatkozó felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati
rendelete a településkép védelméről 6. § (6) bekezdés),
1.5. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése
érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről 30. § (2) bekezdés),
1.6. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről 31. § (1) bekezdés),
1.7. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább
8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett
hirdetőfelületen, a helyi lapban és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni.
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5)
bekezdés),
1.8. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi
jogok és kötelezettségek gyakorlójaként nem az Ónkormányzat Képviselő-testületét
vagy annak bizottságát jelöli, akkor a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a
Polgármestert (a továbbiakban: bérbeadó) illetik, illetve terhelik. (Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
1.9. dönt az alábbi szociális ügyekben:
1.9.1. eseti települési támogatás.

1.9.2. oltási támogatás,
1.9.3. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,
1.9.4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
1.9.5. élelmiszertámogatás,
1.9.6. gyógyszertámogatás.
1..9.7. lakásfenntartási támogatás,
1.9.8. temetési támogatás,
1.9.9. születési támogatás
1.9.10. mosható nadrágpelenka támogatás
1.9.11. iskolakezdési támogatás
1.9.12. jótanulók szociális támogatása
1.9.13. ünnepi támogatás
1.9.14. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselőtestületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 15. § (1) bekezdés),
1.9.15. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
1.10. kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási
hozzájárulást, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi
behajtásivárakozási
hozzájárulásokat,
lakossági
várakozási
hozzájárulást,
gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási hozzájárulást
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület
közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés),
1.11. a polgármester hatáskörébe tartozik a társaság egy évet meg nem haladó
időtartamra megválasztandó vezető tisztségviselőjének kinevezése (megbízása),
továbbá a társaság vezető tisztségviselőjének visszahívása, díjazásának megállapítása.
(Budavári Ónkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés),
1.12. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel szemben fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való
teljes vagy részbeni lemondásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a követelés
teljesítése valamilyen okból már nem áll az Önkormányzat érdekében. A követelés
elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft értékhatárig a
polgármester jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)
1.13. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tartozása részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat)
1.000. 000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy
3.000. 000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 12 hónapra a Polgármester jogosult. (Budavári
Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
23. § (2) bekezdés a) pont),
1.14. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek
biztosításáról és gazdálkodási feladataik ellátására,
1.15. gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről,
vizsgálja a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét,
célszerűségét,
1.16. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény
alapján gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,
1.17. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati
érdeksérelem tárgyában.
1.18. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított
hatáskörben eljárva:
1.18.1. aláírja a koncessziós szerződést,
1.18.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól
számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot
nem alapít,
1.18.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós
társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély
visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat
közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá,
1.18.4. az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó egyes - a szerződésben
meghatározott - vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének
jogát átengedi a koncessziós szerződés időtartama alatt,
1.18.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő
vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság
megszüntetése esetén,
1.19. ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe
tartozó feladatokat.

1.20. kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás
pályázatát, ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat,
1.21. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat
képviselőtestületének közútkezelői feladatát.
1.22. dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi
programok, rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra
időtartamra szóló bérbeadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.)
önkormányzati rendelet 66. § (2))
1.23. dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtható forrás
(támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi
támogatási kérelem) alapján a támogatás megállapításáról természetes személy által
benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén.

2. számú melléklet
Általános indokolás
A rendeletmódosításra a polgármesterre átruházott hatáskörök tisztázása, a gyakorlat
során felmerült nehézségek orvoslása miatt van szükség.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: a feladat- és hatáskörök felsorolását tartalmazó melléklet cseréjét
rendeli el.
Indokolás a 2. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

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

3. számú melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi ^azdasá^i, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
A rendelet körn\ ezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának
környezetre
gyakorolt hatásai
nincsenek,
egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelettervezet az átlátható és ellenőrizhető közterülethasználat kialakításához
szükséges.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 12-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi költségvetés egyenlege - 5,6 milliárd forint, ugyanis a 15,4 milliárdos
működési kiadást nem fedezi a 9,8 milliárdos működési bevétel. A hiányt a
tartalékokból, pénzmaradványból kell pótolni. Milliók mennek el megbízási díjra,
tucatnyi szakértői szerződésre, tanácsadókra. Ennek a kialakult állapotnak az
elsődleges oka a polgármester felelőtlen vagyongazdálkodási politikája. A kerület
rendbetételének legelső, ésszerű lépése a költségvetéssel kapcsolatos polgármesteri
hatáskörök szűkítése.
A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy
esetenként 25 millió forint összegig az általános tartalék felhasználásáról döntsön.
Tekintettel arra, hogy az általános tartalék összege nem éri el a 95 millió forintot, ezt a
határt szeretnénk 10 millió forintra csökkenteni.
A 6.§ (6) bekezdése szerint a Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési
sorokra történő átcsoportosításának a jogát a polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot
javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra átruházni.
A 8.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások
vonatkozásában többéves, de legfeljebb hároméves időtartamra keretszerződést
kössön. Tekintettel arra, hogy éppen a működési kiadások indokolatlan megnövelése
miatt borult fel a kerület stabil gazdasági helyzete, indokolt ennek a felhatalmazásnak
a visszavonása.
A 10. § (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert a kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. Javasoljuk, hogy az
átcsoportosításra a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával kerülhessen sor.
A 24. § az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a
polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra
átruházni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslat elfogadásával alkossa meg a
Költségvetési rendelet módosítását!
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2022. (....) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés melléklete (i):
1. melléklet rendelet tervezete
2. melléklet rendelet indokolása
3. melléklet előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
§-a alapján

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (........ ) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 10 millió Ft összegig a
polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén
írásban, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről. „
2. §
A Költségvetési rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános tartalék 10 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt."
3.§
A Költségvetési rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a
költségvetésért felelős bizottságra ruházza át."
4. §
A Költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával és az
önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester
jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját
hatáskörben módosíthatja. „
5. §
A Költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az
Ónkormányzat között előirányzatátcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén."
6-§
A Költségvetési rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá
váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra
ruházza át. A bizottság a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által
garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult."
7.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdésének b) pontja.
8.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. június 8.

Gulyás Gergely Kristóf

2. melléklet
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező,
valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
elkészült.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 2. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 3. §-hoz: A céltartalékok közötti átcsoportosítás hatáskörét telepíti a
költségvetésért felelős bizottsághoz.
Indokolás a 4. §-hoz: A kiemelt bevételi és kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás
hatáskörét tisztázza.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Áht. 34. § szerinti átcsoportosítás hatáskörét tisztázza.
Indokolás a 6. §-hoz: Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszköz lekötésének jogát
telepíti a költségvetésért felelős bizottság hatáskörébe.
Indokolás a 7. §-hoz: A 4. §-ban rögzített hatáskörtelepítés miatti feladatismétlés
törlése miatt indokolt.
Indokolás a 8. §-hoz: A működési kiadások vonatkozásában történő több éves
szerződéskötés jogát szünteti meg.
Indokolás az 9. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

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

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, Lazdasáai. költsé vetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A rendelet környezeti és egészséei következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának
környezetre
gyakorolt
hatásai
nincsenek,
egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befoh ásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelettervezet a takarékos és ésszerű gazdálkodás, és a bevétele és a kiadása
egyensúlyának a megtartása érdekében hatásköröket módosít, a költségvetés
főösszegét nem módosítja.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi költségvetés egyenlege - 5,6 milliárd forint, ugyanis a 15,4 milliárdos
működési kiadást nem fedezi a 9,8 milliárdos működési bevétel. A hiányt a
tartalékokból, pénzmaradványból kell pótolni. Milliók mennek el megbízási díjra,
tucatnyi szakértői szerződésre, tanácsadókra. Ennek a kialakult állapotnak az
elsődleges oka a polgármester felelőtlen vagyongazdálkodási politikája. A kerület
rendbetételének legelső, ésszerű lépése a költségvetéssel kapcsolatos polgármesteri
hatáskörök szűkítése.
A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy
esetenként 25 millió forint összegig az általános tartalék felhasználásáról döntsön.
Tekintettel arra, hogy az általános tartalék összege nem éri el a 95 millió forintot, ezt a
határt szeretnénk 10 millió forintra csökkenteni.
A 6.§ (6) bekezdése szerint a Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési
sorokra történő átcsoportosításának a jogát a polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot
javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra átruházni.
A 8.§ (2) bekezdése felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások
vonatkozásában többéves, de legfeljebb hároméves időtartamra keretszerződést
kössön. Tekintettel arra, hogy éppen a működési kiadások indokolatlan megnövelése
miatt borult fel a kerület stabil gazdasági helyzete, indokolt ennek a felhatalmazásnak
a visszavonása.
A 10. § (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert a kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. Javasoljuk, hogy az
átcsoportosításra a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával kerülhessen sor.
A 24. § az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a
polgármesterre ruházza át. Ezt a jogot javasoljuk a költségvetésért felelős bizottságra
átruházni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés elfogadásával alkossa meg a
Költségvetési rendelet módosítását!
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2022. (....) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés melléklete (i):
1. melléklet rendelet tervezete
2. melléklet rendelet indokolása
3. melléklet előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
§-a alapján

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (........ ) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 10 millió Ft összegig a
polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén
írásbem, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről. „
2. §
A Költségvetési rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános tartalék 10 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt."
3.§
A Költségvetési rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a
költségvetésért felelős bizottságra ruházza át."
4. §
A Költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával és az
önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester
jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját
hatáskörben módosíthatja. „
5. §
A Költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az
Önkormányzat között előirányzatátcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén."
6.§
A Költségvetési rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá
váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra
ruházza át. A bizottság a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által
garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult."
7.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdésének b) pontja.
8.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. június 7.

Gulyás Gergely Kristóf

2. melléklet
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező,
valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
elkészült.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 2. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 3. §-hoz: A céltartalékok közötti átcsoportosítás hatáskörét telepíti a
költségvetésért felelős bizottsághoz.
Indokolás a 4. §-hoz: A kiemelt bevételi és kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás
hatáskörét tisztázza.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Áht. 34. § szerinti átcsoportosítás hatáskörét tisztázza.
Indokolás a 6. §-hoz: Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszköz lekötésének jogát
telepíti a költségvetésért felelős bizottság hatáskörébe.
Indokolás a 7. §-hoz: A 4. §-ban rögzített hatáskörtelepítés miatti feladatismétlés
törlése miatt indokolt.
Indokolás a 8. §-hoz: A működési kiadások vonatkozásában történő több éves
szerződéskötés jogát szünteti meg.
Indokolás az 9. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

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

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, uazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A rendelet körnv ezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának
környezetre
gyakorolt
hatásai
nincsenek,
egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befoh ásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következmény ei:
A rendelettervezet a takarékos és ésszerű gazdálkodás, és a bevétele és a kiadása
egyensúlyának a megtartása érdekében hatásköröket módosít, a költségvetés
főösszegét nem módosítja.
A rendelet alkalmazásához szükséges szeméhi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2022. május 26-i képviselő-testületi ülésen Váradiné Naszályi Márta polgármester
asszony nyilvánosan deklarálta, hogy a polgármesteri keretét a képviselő-testületi
állásponttal ellentétes módon, a tisztelt testületet megkerülve kívánja felhasználni
BudaPlázs megvalósítása érdekében. Ez, meglátásom szerint, ellentétes a költségvetési
rendeletünk szellemiségével, hiszen a polgármesteri keret felhasználásának
összhangban kellene állnia a testületi állásponttal.
A rendeletben meghatározott „Körzetes képviselői keret" előirányzat felhasználása,
mindeközben, a kerület számára pozitív, előremutató módon került a tapasztalatok
alapján felhasználásra.
A fent leírt események és tapasztalatok nyomán javaslom, hogy a rendelet
mellékletének 6. táblázatának „Egyéb céltartalékok" részen belül a „Polgármesteri
tartalék" sort csökkentsük 10 millió forintról 5 millió forintra, az „Egyéb céltartalékok"
részen belül hozzunk létre egy „Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tartalék"
sort 2 és fél millió forint keretösszeggel, illetve 2 és fél millió forintos összegben
emeljük meg a „Körzetes képviselői keret" előirányzatot, mely emelésből a körzetes
képviselők egyenlő részben, 250 ezer forint összegben részesülnek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslat elfogadásával alkossa meg a
Költségvetési rendelet módosítását!
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(11.28.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2022. (....) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint, a jelen módosító javaslatokkal együtt.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda
Az előterjesztés melléklete (i):

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

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (........ ) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 10 millió Ft összegig a
polgármester dönt. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén
írásbem, tételesen tájékoztatja a felhasználásról meghozott intézkedéseiről. „
2. §
A Költségvetési rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános tartalék 10 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt."
3.§
A Költségvetési rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a
költségvetésért felelős bizottságra ruházza át."
4. §
A Költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával és az
önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester
jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját
hatáskörben módosíthatja. „
5.§
A Költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az
Önkormányzat között előirányzatátcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén."
6.§
A Költségvetési rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá
váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra
ruházza át. A bizottság a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által
garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult"
7.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdésének b) pontja.
8.§
Hatályát veszti a Költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése.
9.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 9.

Gulyás Gergely Kristóf

2. melléklet
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező,
valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
elkészült.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 2. §-hoz: Az általános tartalék felhasználásnak hatáskörét tisztázza
értékhatár alapján.
Indokolás a 3. §~hoz: A céltartalékok közötti átcsoportosítás hatáskörét telepíti a
költségvetésért felelős bizottsághoz.
Indokolás a 4. §-hoz: A kiemelt bevételi és kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás
hatáskörét tisztázza.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Áht. 34. § szerinti átcsoportosítás hatáskörét tisztázza.
Indokolás a 6. §-hoz: Az átmenetileg szabaddá vált pénzeszköz lekötésének jogát
telepíti a költségvetésért felelős bizottság hatáskörébe.
Indokolás a 7. §-hoz: A 4. §-ban rögzített hatáskörtelepítés miatti feladatismétlés
törlése miatt indokolt.
Indokolás a 8. §-hoz: A működési kiadások vonatkozásában történő több éves
szerződéskötés jogát szünteti meg.
Indokolás az 9. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

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

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdaságig költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának
környezetre
gyakorolt hatásai
nincsenek,
egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befoh ásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következmény ei:
A rendelettervezet a takarékos és ésszerű gazdálkodás, és a bevétele és a kiadása
egyensúlyának a megtartása érdekében hatásköröket módosít, a költségvetés
főösszegét nem módosítja.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Módosító javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.)
önkormányzati rendelet módosítása - című előterjesztéshez az alábbi képviselői módosító
javaslatot kívánom tenni.
Javaslom, hogy a rendelet 3. mellékletében szereplő, K122, Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások sorról 2,1 millió forintot
csoportosítsunk át a rendelet 3. mellékletében szereplő, K513, Tartalékok, általános tartalék
sorra.
Indoklás:
Korábban Guba Péter az I. kerület köztisztviselőjeként a nemzetközi kapcsolatokért felelt, az
elvégzett és el nem végzett munkájáról a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport bizottság május
25-i ülésén a bizottsági tagok is tájékoztatást kaphattak. Korábbi köztisztviselőnkkel közös
megegyezést követően tavaly év végén szerződésbontásra került sor. 2022. év elejétől azonban
megbízási szerződést kötött vele a Polgármesteri Kabinet, szerződésben megnevezett feladatai
többek között Regensburg és Savonlinna testvértelepüléseinkkel való kapcsolattartás.
Néhány héttel ezelőtt pályázatot írtak ki az I. kerület nemzetközi referensi pozíciójára. A
szakreferensi munkakör betöltése után álláspontom szerint tarthatatlan az a helyzet, hogy a
testvérvárosi kapcsolattartás és kapcsolatépítés fenntartása címén külsős megbízottaknak
milliókat fizessünk ki. Ezért javaslom a fenti átcsoportosítást.

Kérem a Képviselő-testületet támogassák javaslatom!

Varga Dániel
önkormányzati képviselő

Budapest, 2022.06.20.

Módosító javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.)
önkormányzati rendelet módosítása - című előterjesztéshez az alábbi képviselői módosító
javaslatot szeretném tenni.
Javaslom, hogy a rendelet 6. mellékletében található 28. sort az „Egyéb kulturális célok
támogatása” megnevezésről a következőre módosítsuk: „I. kerületi kulturális célok
támogatása”

Indoklás:
Az elmúlt napokban több sajtóhír jelent meg arról, hogy az önkormányzat a kerületen kívül
található kulturális intézményeket kíván finanszírozni, ezért szükségesnek tartom az említett
sor átnevezését.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet támogassák javaslatom!

Budapest, 2022.06.20.
Önkormányzati képviselő

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

JEGYZŐI TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL
Előterjesztés címe: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Gulyás Gergely Kristóf képviselő
Gulyás Gergely Kristóf képviselő (a továbbiakban: Képviselő) előterjesztést nyújtott be
elektronikus úton a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása címmel 2022. június 8-án a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 23-ai ülésére.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdése értelmében
a határozati javaslat előterjesztésében a jegyző törvényességi véleményéta képviselő-testület
napirendre vétele előtt fel kell tüntetni.
A benyújtó t. Képviselő előterjesztéséhez az alábbi észrevételeket teszem:
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ)
tartalmazza és külön szabályozza az önálló indítványok és a módosító indítvány benyújtására
vonatkozó szabályokat. Azokat tartalmilag egymástól elkülöníti.

Az SZMSZ szerint a képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja az önkormányzati
rendelettervezetét.
Az SZMSZ szerint az előterjesztés tartalmazza:
a/az előterjesztés benyújtóját,
b) a döntés előzményeit és a döntéshozatal indokait,
c) bemutatja a döntés költségvetési kihatásait, ha elfogadása forrásigénnyel jár, megjelöli a
kiadási előirányzat forrását,
d) az egyeztetési vagy véleményezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó tájékoztatást,
e) a tárgyalás és a döntéshozatal módjára, a döntés elfogadásához szükséges
szavazattöbbségre vonatkozó jogszabályi hivatkozást,
f) a döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot a döntési lehetőségek bemutatásával.
A rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztés az SZMSZ 37. § (1) bekezdés a)-f)
pontjaiban meghatározottakon túl tartalmazza a jogalkotásról szóló törvényben előírt
előzetes hatásvizsgálat eredményét, valamint az arra való utalást is, hogy a javasolt
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

szabályozás összhangban van-e az európai uniós jogból fakadó kötelezettségekkel. A
rendelettervezethez egyidejűleg az indokolást is be kell nyújtani.
Rendelet elfogadására irányuló előterjesztés esetén a jegyző gondoskodik arról, hogy a
rendelettervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott szakmai
követelményeinek.
II.

Az SZMSZ szerint döntési javaslatot tartalmazó előterjesztéshez módosító indítványt a
határozati javaslat benyújtására jogosultak nyújthatnak be. A módosító indítványt írásban vagy
elektronikusan, legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző munkanap 16 óráig, a
rendeletalkotási javaslat módosítására irányuló módosítási indítványt a képviselő-testület
ülését megelőző második munkanap 12 óráig kell benyújtani a polgármesterhez.

A 2022. június 23-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között költségvetési rendelet
módosítására vonatkozó önálló előterjesztés nem került beterjesztésre.

Konkrét észrevételek a benyújtott indítványhoz:
1. A képviselői indítvány módosító előterjesztésként került benyújtásra, azonban a
képviselő-testület napirendi pontjai között nem szerepel olyan önálló indítvány,
amelyhez a benyújtott módosító indítvány kapcsolódna. Módosító indítvány
önmagában tárgyalásra nem alkalmas.
2. A módosító előterjesztés a képviselő-testület 2022. május 12-ei ülésére került
benyújtásra.
Budapest, 2022. június 22.

oVgárníe

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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a szociálisan rászoruló I. kerületi sportoló gyermekek támogatására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztés benyújtója:

V-O'*-

Molnárka Gábor Zoltán
képviselő

Molnárka Gábor Zoltán
képviselő

1 Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(5) bekezdésének 17. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a kerületi sport
és szabadidősport támogatása és az ifjúsági ügyek. A sport jelentősége meghatározó a kerület
életében. A nevelő hatás mellett egyre fontosabb a sport egészség-megőrzési funkciója is. Közismert a
sport pozitív hatása a gyermekek testi és lelki fejlődésére. Az aktív sportolás biztosítja a gyermekek
szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, rendszerességre, és kitartásra tanít. Kiemelten fontos

a sport közösségformáló ereje és az egészséges életmód kialakításában betöltött szerepe a 6-14 éves
korosztály esetében.
Az aktív sportolásnak napjainkban egyre nagyobb költségei vannak, amely aránytalanul nagy terhet
jelent a nehezebb körülmények között élő családok számára. A rendszeresen fizetendő tagdíjakat,
utazással kapcsolatos költségeket az alacsony jövedelmekkel rendelkező családok képtelen megfizetni,
nem képesek beszerezni a sportoláshoz szükséges eszközöket, így nem tudják biztosítani a sportban
tehetséges gyermekük részére a sportolási lehetőségek igénybevételét. A kerületünkben is élnek olyan
6-14 éves gyermekek, akik számára jelenleg nem elérhető a szakosztályokban történő aktív sportolás
lehetősége, mivel a gyermekeket nevelő családok nehéz anyagi körülmények között élnek és a szülők
önerőből nem tudják fedezni annak költségét.

A szociálisan rászoruló sportoló gyermekek megsegítése érdekében javaslok egy új támogatási forma
bevezetését, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek számára is biztosítsuk az aktív
sportolás lehetőségét, hogy a sport szélesebb körben elérhetővé váljon, ezzel pedig nőjön a kerületben
az aktívan sportoló gyermekek száma. A javasolt támogatási forma lényege, hogy az Önkormányzat
átvállalja a havi tagdíj egy részének megfizetését, a megállapított támogatást az Önkormányzat
közvetlenül a választott szakosztály részére utalja át. Az eljárás a szülő kérelmére indulna, a
támogatásról pedig a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntene. Ehhez szükségesnek
tartom, hogy az Önkormányzat együttműködési megállapodást kössön az érintett szakosztályokkal.
Javaslom, hogy a sporttámogatás részletes szabályairól, a jogosultsági feltételekről, az igénybevétel
módjáról, a résztvevő szakosztályok szerepéről alkosson rendeletet a képviselő-testület.

Tekintettel arra, hogy a határozati javaslat elfogadása esetén csak előkészítő munka indulhat el, jelen
döntésnek költségvetési vonzata nincs.

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.

Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy fontolják meg a fentieket és támogassák határozati javaslatot.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a szociálisan rászoruló I. kerületi sportoló gyermekek támogatásának előkészítéséről.

1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a
szociálisan rászoruló 6-14 korú gyermekek részére nyújtható sporttámogatás bevezetésének
lehetőségét.

2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
készítsen

rendelet

tervezetet

mely

tartalmazza

a

szociálisan

rászoruló

gyermek

sporttámogatásának feltételeit, a támogatás jogosultsági feltételeit, valamint készítse elő az
érintett szakosztályokkal kötendő együttműködési megállapodásokat.

3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezése során
biztosítson fedezetet a jelen határozat 2.) pontjában foglalt támogatás nyújtására.

Határidő: 2022. december 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2022. június

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti,
Bizottság

Előterjesztés:

Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Marschall
Máté, Patthy Szabolcs, Gulyás Gergely Kristóf

Oktatási,

Kulturális

és

Sport

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Társadalmunkban sokszor tapasztalható, hogy a fiatal és felnőtt generáció nem igazán
tud mit kezdeni az öregedéssel, az élet múlásával. Sok családban ez tabu téma. Sajnos
egyre kevesebb gyermek tapasztalja meg a több generációs család modellt, ahol értéke
van a bölcsőnek, az aktív kornak és a bölcs időskornak is. A generációs szakadék
kialakulásának egyik oka a kommunikációszegény családi kapcsolatokban is
keresendő. Kutatások szerint a családjainkban mindössze körülbelül napi öt percet
fordítunk beszélgetésre, ennek nagy része is logisztikai feladatok megszervezésére
korlátozódik.
Elfogadottá vált az is, hogy idős szüleinket idősek otthonában helyezzük el. Az idősek
otthonában élők nagy része valamiféle szükségszerűségnek engedve költözött be az
otthonba. Vagy közös családi döntés vezetett ide, mert nem volt már lehetőség arra,
hogy az idős személy korábbi környezetében folytassa az életét, vagy pedig
egészségügyi okokból kellett ezt a megoldást választani. Az otthonba való beköltözés
szükségszerűen a személyes autonómia csökkenésével jár: az ember sokkal kevesebb
dologról dönthet önállóan, mint ahogyan azt addigi életében megszokhatta. Az, hogy
az ember - legalábbis részben - elveszíti a kontrollt a környezete, a körülményei fölött,
negatívan érinti a lelkiállapotát. Fontos lenne olyan programokat szervezni számukra,
amely erősíti társadalmi hasznosságuknak tudatát és érezteti megbecsülésüket is.
Idősbarát és családbarát önkormányzatként feladatunk az idősek társadalmi
részvételének erősítése és a generációk közötti kapcsolatok mélyítése, a generációk
közötti szolidaritás erősítése, az idősek társadalmi hasznosságának, közösségi
megbecsültségének növelése. A fiatal és idős generáció közötti együttműködés
szervezése. Több külföldi és szerencsére hazai példák is vannak már arra, hogy óvodás
és iskolás csoportok rendszeres látogatói idősotthonoknak, közös programjaik
vannak. Az óvodások az idősekkel közösen játszanak, dalokat, verseket tanulnak,
közösen mozognak. A nagyobbaknak, az alsó tagozatos gyerekeknek már komolyabb

ismereteket is átadhatnak közös sütés vagy varrás szervezésével, a fiúk barkácsolni
tanulhatnak az idősektől, és fordítva is igaz, hisz a fiataloktól technológiai jártasságot
szerezhetnek, hogy használják az okostelefont, hogyan tarthat kapcsolatot a
családjával skype vagy messenger segítségével stb.
A program fejleszti a gyermekek szociális érzékenységét, könnyebben tudják kezelni
a növekedéssel és az elmúlással járó folyamatokat, képesek lesznek a gyengébbeket,
elesettebbeket a helyükön kezelni és tisztelni. De nagyon hasznos az időseknek is, hisz
lelki és szellemi frissességükhöz nagymértékben hozzájárul a fiatal generációval való
rendszeres közös program.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
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.

Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programot kezdeményez. A program
kidolgozása és megvalósítása érdekében együttműködést kezdeményes a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák, a kerületi általános iskolákat fenntartó Közép-Budai
Tankerületi Központtal, a Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonnal és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Idősek Otthonával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
Gulyás Gergely Kristóf képviselő „a generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programról"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr (a továbbiakban: Képviselő úr) előterjesztést nyújtott be annak
érdekében, hogy a kerületben élő idősebb és fiatalabb generáció együttműködését elősegítse és
olyan programokat szervezzen az idősebbek számára, amelyek által nem érzik magukat
hátrányban egy felgyorsult világ társadalmának tagjaiként.
Több külföldi és hazai példa nyomán képviselő úr kezdeményezi, hogy óvodás és iskolás csoportok
látogassanak el rendszeresen idősotthonokba, így az együtt töltött idő alatt lehetőség nyílik arra,
hogy a gyermekek az idősekkel együtt játszanak, énekeljenek, kézműves fogalkozásokat tartsanak,
mint ahogy arra is, hogy a két generáció egymástól tanuljon.
A gyerekek az idősebbektől gyakorlati dolgokat, míg az idősebbek a fiataloktól a technikai
vívmányok használatát sajátíthatják el, mindemellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy az
idősebb generáció az, amely értéket örökít a fiataljainkra. A fiatalok tőlük tudnak tanulni és tőlük
kaphatják meg azt az örökséget, amelyet majd ők is továbbadhatnak.
Képviselő úr kezdeményezését éppen ezért támogatásra javaslom, hiszen jómagam is fontosnak
tartom az idősek megbecsülését, megbecsültség-érzésének növelését.
Fontos azonban, hogy szervezett keretek között kerüljön sor ezen programok megvalósítására,
ezért Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr indítványát az alábbi módosítással javaslom elfogadásra:
Mielőtt az idősotthonokkal egyeztetésre kerül sor, indokoltnak tartom, hogy a kerületi oktatási
intézmények egyeztessenek egymással olyan kérdésekben, mint az idősotthonok látogatásának
ütemezése, vagy hogy az egyes intézmények mikor és milyen programokkal tudnak készülni az
idősek számára. Ezt követően - már egy kész koncepcióval, tervekkel - érdemes egyeztetésre
hívni az idősotthonok vezetőit és felmérni részükről is az igényeket, program mgalósítása csak
szakszerű koordináció mellett tudja elérni a célját ezért javaslom a Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központot felkérni a koordinációs feladatok ellátására,
a szervezetek közötti együttműködés generálására.

A fentikre való tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr
indítványát az alábbi módosításokkal fogadja el!

2. Módosított döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
..72022. (....) önkormányzati határozata
a generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programról
1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programot kezdeményez.
2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központot vezetőjét a
generációk
közötti
kapcsolatteremtést segítő
program
koordinálására,
az
együttműködésbe bevont szervzetek közötti együttműködés generrálására.

3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák, a Közép-Budai Tankerületi Központ , a Farkas Edith Katolikus
Szeretetotthon és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Idősek Otthona
vetőjét, hogy a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központot vezetőjének koordinálása mellett készítsék el a generációk közötti
kapcsolatteremtés programját és műkőjének együtt annak megvalósításában.
Határidő:
2022. augusztus 31 a program kidolgozására
Felelős:
polgármester
Végrehatásért felelős: Polgármesteri Kabinet,
Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti,
Bizottság

Előterjesztők:

Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Marschall
Máté, Patthy Szabolcs, Gulyás Gergely Kristóf

Oktatási,

Kulturális

és

Sport

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vándorbölcső mozgalom egy magyar kezdeményezésű, nemzetközi
hagyományőrző-szociális
mozgalom,
mely
fabölcsők
adományozásával
kisközösségeket ösztönöz arra, hogy a gyermekeket vállaló családoknak kiemelt
figyelmet szenteljenek.
A Vándorbölcső mozgalmat az 1978-ban alapított Ágymester Manufaktúra cég
indította 2012-ben azzal a céllal, hogy felelevenítse azt a régi hagyományt, amikor a
kisbabákat még bölcsőben ringatták és a kiságyak több nemzedéken keresztül
családról családra jártak. A kezdeményezéshez 2012-ben csatlakozott a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom, akikkel a cég közösen hat vándorbölcsőt
adományozott különböző közösségeket képviselő szervezeteknek, amelyek vállalták,
hogy gondoskodnak a bölcsők vándoroltatásáról.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom bölcsőinek a célja, hogy a
közösségteremtés eszközei legyenek. Azon túl, hogy újabb és újabb babákat
ringathatnak majd, jelképei annak, hogy a gyermekvállalás közös ügy.
A bölcsők minden családnál pár hónapot töltenek, amíg az a kisbabának kényelmes,
majd közvetlenül vagy sorsolás után továbbadják egy másik családnak, ahova épp
újszülött érkezik. A ringatózó kiságy használata az újszülötteknél segíti az
idegrendszer fejlődését, az egyensúlyérzék kialakulását és stabilitást is jelent a
babáknak: a ringató mozgás a születés előtti időszakot idézi fel bennük, amitől
könnyebben megnyugszanak.
Kerületünk a statisztikai adatok alapján a lakosság korcsoport összetételét tekintve egy
idős kerület, minden eszközzel támogatnunk kell a fiatal családok kerületbe költözését
és itt maradását. Ennek egyik módja lehet a Budavári Vándorbölcső hagyományának
megteremtése. A Budavári Vándorbölcső kerületen belüli „vándoroltatására" és az
ehhez kapcsolódó program kidolgozására a Budai Polgári Kör egyesület megbízása

javasolt, hisz alaptevékenységükhöz illeszkedik a közösségépítésnek ezen módja, és a
kerületi vándorbölcső megteremtésének gondolata is az Egyesülettől származik. Az I.
kerületi védőnői szolgálattal együttműködve a program megvalósítására az Egyesület
alkalmas.
A bölcső ára a matraccal, lepedővel: 98 ooo ft + áfa, az ár tartalmazza a kiszállítás
költségét is. A bölcsőt és a hozzá tartozó babakelengye csomag fedezetét a 2022. évre
az Általános tartalék sor terhére biztosítja, (a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 16. sora).
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
csatlakozik a Vándorbölcső mozgalomhoz. Felkéri a Budai Polgári Kört, hogy
dolgozza ki és folyamatosan kísérje figyelemmel a kerületi Vándorbölcső programot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Módosító indítvány

Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf
képviselők „a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról"
című előterjesztéséhez
a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf
képviselők (a továbbiakban: Képviselők) előterjesztést nyújtottak be „a Vándorbölcső
mozgalom programhoz való csatlakozásról" címmel, mely értelmében a „Vándorbölcső
mozgalom egy magyar kezdeményezésű, nemzetközi hagyományőrző-szociális mozgalom,
mely fabölcsők adományozásával kisközösségeket ösztönöz arra, hogy a gyermekeket vállaló
családoknak kiemelt figyelmet szenteljenek". Az előterjesztésben előadásra került, hogy a
Vándorbölcső mozgalmat az 1978-ban alapított Ágymester Manufaktúra cég indította 2012ben azzal a céllal, hogy felelevenítse azt a régi hagyományt, amikor a kisbabákat még
bölcsőben ringatták és a kiságyak több nemzedéken keresztül családról családra jártak. A
Mozgalom által kitalált koncepció, hogy a létrehozott „bölcsők minden családnál pár hónapot
töltenek, amíg az a kisbabának kényelmes, majd közvetlenül vagy sorsolás után továbbadják
egy másik családnak, ahova épp újszülött érkezik".
A fentiek alapján a Képviselők az előterjesztésben arra tettek javaslatot, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön arról, hogy csatlakozik a
Vándorbölcső mozgalomhoz és egyben kérje fel a Budai Polgári Kört, hogy dolgozza ki és
folyamatosan kísérje figyelemmel a kerületi Vándorbölcső programot, tekintettel arra, hogy a
Képviselők álláspontja szerint az Egyesület alaptevékenységéhez tartozik a közösségépítés
ezen módja.
A Vándorbölcső mozgalomhoz való csatlakozás támogatása mellett fontosnak tartom, hogy
kifejezetten az I. kerületre szabott és kialakított „kerületi Vándorbölcső program" (a
továbbiakban: Program) kidolgozását és annak figyelemmel kísérését a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ lássa el figyelemmel
arra, hogy a Budapest I. kerület szociális helyzetének alapos ismeretével az intézmény
rendelkezik a legszélesebb körben, így a Program hatékony megvalósulását ezen intézmény
bevonása indokolja.
A fentikre való kérem, hogy a Képviselő-testületet, hogy Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné,
Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf képviselők indítványát az alábbi
módosításokkal fogadja el!

2. Módosított döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
„Vándorbölcső mozgalom programhoz".
2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központot,
hogy dolgozza ki a „Vándorbölcső mozgalom program" I. kerületi működésének
keretét.Különösen a védőnői szolgálattal
valóegyüttműködésre,
acsaládok
kiválasztása, a továbbadás módjára, a babakelengye csomag tartalmára,
beszerzésének módjára.

3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sándor Péterné és Marshall Máté körzetes
képviselők a költségvetési rendelet 6. melléklet céltartalékok 16. során biztosított
képviselői keretüket vándorbölcső beszerzésére - 98 000 ft + ÁFA összegben - és
babakelengye beszerzésére kívánják felhasználni.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:

2022. szeptember 30.
polgármester
Budapest I. kerületBudavári
ÖnkormányzatSzociális
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Szociális és Intézménytámogatási Iroda

és

KunJános
képviselő

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

JEGYZŐI TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL
Előterjesztés címe: A Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról
Előterjesztők Tímár Gyula,
dr. Sándor Péterné,
Marschall Máté,
Patthy Szabolcs és
Gulyás Gergely Kristóf képviselők
Tímár Gyula, dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Patthy Szabolcs és Gulyás Gergely Kristóf
képviselők (a továbbiakban: Képviselők) előterjesztést nyújtottak be elektronikus úton „a
Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról" címmel 2022. június 13-án a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 23-ai ülésére.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 37. §
(2) bekezdése értelmében a határozati javaslat előterjesztésében a jegyző törvényességi
véleményét a képviselő-testület napirendre vétele előtt fel kell tüntetni.
Az előterjesztéséhez az alábbi észrevételeket teszem:
•

Az előterjesztés költségvetési fedezetként az általános tartalékon belül, a 16.
sort jelöli meg. Az általános tartaléknak egy sorból áll, további bontása nincs a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendeletben.

•

Az előterjesztők vélhetően a Céltartalékok 16. sorára utalnak, ami a körzetes
képviselői keret. Ebben az esetben szükséges megjelölni személy szerint a
képviselőket, azt, hogy a megjelölt képviselők milyen arányban, milyen
rendszerben járulnak hozzá az önálló képviselői keretből a bölcső és a
kelengye beszerzéséhez.

•

A végrehajtás és a későbbi esetleges viták elkerülése érdekében célszerű
lenne,

ha

a

képviselő-testület

hagyná

jóvá

a

program

végrehajtására
vonatkozó
legfontosabb
szempontokat
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00. Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

elsőkerületi
(jelentkezés,

igénybevétel módja, több jelentkező esetén a jogosult kiválasztásának módja,
részt vevők együttműködésének keretei, beszerzések felelőse, tartalma)
Budapest, 2022. június 22.
dr. Németh
Mónika
\ c-

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 - 18:00, Sz: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
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Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Varga Dániel

dr. Németh Mohika

Varga Dániel

önkormányzati képviselő

jegyző

önkormányzati képviselő

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A jövő generációjának fejlesztése, nevelésének támogatása mindannyiunk közös feladata, egyben
felelőssége is, hiszen az az idő, energia, tudás és törődés, amit most rájuk szánunk, sokszorosan térül
meg amint felnőnek és az általunk biztosított alapra építhetik saját életüket.
Nem mindegy ugyanis, hogy egy fiatal honnan, milyen alapokról indul el saját életének útján. Nem
mindegy, hogy az alapvető logikai, ügyességi vagy éppen szociális képességeit mikor sajátítja el, és személyes,

egyedi

érdeklődése

mentén

-

milyen

fejlettségi

szintre

tudja

ezeket juttatni.

Önkormányzatunk, mint több óvoda és bölcsőde fenntartója felelősséggel tartozik azért, hogy az
intézményeinknek bizalmat szavazók gyermekei a lehető legkorszerűbb, bizonyítottan hatékony
megoldásokat megkaphassák, így szélesítve az előttünk álló lehetőségeket,

Képviselőként fontosnak tartom, hogy állandóan monitorozzuk azokat az innovatív, okos
megoldásokat, melyek már bizonyítottak, hiszen kerületünkre, mint Budapest központjára és szívére
kiemelt figyelem hárul, ezért élen kell járjunk a 21. századi okos, szolgáltató önkormányzatok útján.

Ilyen innovatív és sok helyen már alkalmazásban lévő, szakmailag elismert lehetőség a Digitális
Okosjáték Óvodásoknak (továbbiakban: DIOO).

A DIOO a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségeket játékosan fejlesztő eszköz; egy új, innovatív,
teljes egészében magyar digitális fejlesztés.
A DIOO billentyűzet és egér nélkül, érintőképernyőn irányítható program, amelyben a feladatokat
hangutasítások alapján kapják a gyerekek. Az Okosjáték lehetővé teszi az óvodások iskolaérettségi
szintjének mérését és a szükséges képességek erősítését.

Aszóban forgó eszközt fejlesztőpedagógusokkal együttműködve alkották meg, ezért a „játszva tanulás"
módszertana segítségével gyerekek azon képességeit képes felmérni és fejleszteni, melyeket az élet
minden

területén

hasznosíthatnak:

vizuális,

auditív,

rész-egész

felismerés,

szintézis-analízis,

tájékozódás, matematikai gondolkodás, memória és finommotorika. Az innovatív megoldás talán
legfontosabb lehetősége, hogy az eszközt használó gyerekek egy kulcstartó méretű, egyedi azonosítót
kapnak, így amikor a DIOO-t használják, az képes a játékokat a képességi szintjükhöz igazítani:
amennyiben a felhasználó gyorsan, ügyesen, hiba nélkül megold egy feladványt, a számítógép
legközelebb nehezebbet ad a részére, amennyiben viszont nehézségekbe ütközött, könnyíti a
feladatot. Minderről (a játékokban elért eredményekről, a gyerekek egyes képességeinek állapotáról,
az általuk preferált játékokról) a pedagógusok és a szülők is pontos, könnyen értelmezhető,
számszerűsített statisztikai adatokat kap.
A fent bemutatottakról egyeztettem a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetőjével, valamint a
Vízivárosban dolgozó óvodapedagógusokkal, akik szakmailag határozottan támogatták a DIOO pilot
projektként történő bevezetését a Toldy Ferenc és az Iskola utcákban található óvodáinkban. A Toidy
Ferenc utcában lévő óvodában 1 db géppel 25 fős, az Iskola utcában 1 db géppel 21 fős nagycsoport
venné igénybe a szolgáltatást.

A DIOO bevezetése alapvetően 3 díjtételből áll össze:
•

az eszköz (érintőkijelzővel ellátott, a DIOO szoftverének használatára korlátozott számítógép)
megvásárlása - 613.000 Ft + ÁFA/eszköz;

•

az eszköz üzembe helyezése, a pedagógusok betanítása - 60.000 Ft + ÁFA/eszköz;

•

a szolgáltatás előfizetése - 10.000 Ft + ÁFA/gyerek/év.

A szolgáltatóval folytatott előzetes egyeztetések során sikerült elérni, hogy a képviselő-testület
támogatása esetén most beszerzésre kerülő eszközök üzembeheiyezési költsége a felére csökkenjen.

Ez alapján a DIOO fentiek szerinti, két intézményünknél történő bevezetése összesen egyszeri
1.286.000 Ft + ÁFA kiadást, valamint évente gyerekenként 10.000 Ft + ÁFA előfizetési díjat von magával,
amely a 2022/23-as tanévre 46 gyerek után számolva 460.000 Ft + ÁFA.

Mivel a fenti szolgáltatást a Dioo Digitális Oktató Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7/C. 5. em.
7., cg: 01-09-984591, adószáma: 23923050-2-41) fejlesztette, kizárólag rajtuk keresztül érhető el,
valamint Magyarországon még hasonló szolgáltatás sem érhető el, ezért kizárólag ez az egy beszállító
alkalmas a megjelölt feladat ellátására, így a hivatkozott eszköz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás

előfizetésének beszerzése kizárólag tőle indokolt a mindenkor hatályos Beszerzési Szabályzat 4.3.
pontjára hivatkozással.
A felmerült költségekre fedezetet a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 6. melléklet „1.
Okosváros megoldások" elnevezésű sor biztosít.

Ahhoz, hogy a fejlesztés szeptember elejére elkészüljön elengedhetetlenül szükséges, hogy az
Önkormányzat képviseletében a polgármester a határozati javaslatok elfogadása esetén legkésőbb
2022. július 8-ig szerződjön a vállalkozóval.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. §-bó levezethető főszabály alapján a képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem szavazatukkal támogassák javaslatomat!

Varga Dániel
önkormányzati képviselő
elnök
Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság;

2.

DÖNTÉSI JAVASLAT* 1

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Digitális Okosjáték Óvodásoknak két intézményünknél történő bevezetéséről
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat beszerez 2 db a „DIOO" eszközt a Dioo Digitális Oktató Kft.-től,
melyek ára a telepítési költségeket is magában foglalva 1.286.000 Ft + ÁFA. A megvásárolt
eszközökből 1 db-ot a Toldy Ferenc utcai óvodában telepít, 1 db-ot pedig az Iskola utcai
óvodában.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat előfizet 46 személy részére a DIOO oktatási szolgáltatására a
2022/2023-as tanévre, melynek ára 460.000 Ft + ÁFA.

3.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a szükséges forrást a Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 6. melléklet „1. Okosváros megoldások" elnevezésű
sor terhére biztosítja.

4.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a beszerzés alapján létrehozandó szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. július 08.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022.
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Előterjesztés

melléklete(I)1

1. melléklet - Dioo Digitális Oktató Kft. ajánlata DIOO rendszerre

, DIOO

Megérinted, megszereted

Ajánlat DIOO rendszerre
Köszönjük érdeklődését!
A következő ajánlatot tesszük Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága részére a DIOO rendszer vonatkozásában:
Ajánlattevő

Ajánlatkérő

Név

DIOO Digitális Oktató Kft.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Cím

1138 Budapest, Viza utca 7/C 5. em. 7.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám

23923050-2-41

15735643-2-41

Képviselő

Konkoly! Sándor, ügyvezető igazgató

Varga Dániel, elnök

Megnevezés
DIOO Konzol
Szállítás és telepítés
Kedvezmény 1

DIOO éves előfizetési (token) díj23

Nettó
egységár

Mennyiség

Áfa

Nettó ár

Bruttó ár

613 000 Ft

2 db

1 226 000 Ft 27%

1 557 020 Ft

60 000 Ft

2 db

120 000 Ft 27%

152 400 Ft

-60 000 Ft

1 db

-60 000 Ft

27%

-76 200 Ft

10 000 Ft

46 db

460 000 Ft 27%

584 200 Ft

Nettó összeg:

1 746 000 Ft

27% áfa: |

j-----------Bruttó végösszeg:

471 420 Ft ^

i
2 217 420 Ft1 2 3

1 Kedvezményesen, Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
részére, a sikeres együttműködés reményében, 1 db DIOO Konzol szállítási és telepítési díját elengedjük.
2 Az előfizetés a 2022/23-as tanévre vonatkozik (2022. szeptember 1. — 2023. augusztus 31.)
3 Minden ezen felül igényelt, további előfizetés díja nettó 10.000 Ft + áfa/év/gyerek, azaz bruttó 12.700 Ft /év/
gyerek.
Ajánlat kiállításának dátuma

2022. június 10.

Ajánlat érvényessége

2022. július 10.
1/2

DIOO

Megérinted, megszereted.
Mit kap a géphez?

Mit kap a havi díjért?

• A rendszer használatának megismertetése
a pedagógusokkal (2 alkalom az Önök
óvodájában)
• 1. alkalom: a játékok működése,
szakmai információk
• 2. alkalom: az online pedagógusi felület
használata
A gép mellé biztosítunk Önök számára 2
óvónői tóként, térítésmentesen.

• Gyermekek folyamatos és optimális
fejlődését elősegítő feladatokat
• A gyermekek rajz és fényképet küldhetnek
a rendszeren keresztül szüleiknek
• Gyerek- és óvodaszintű statisztikákat az
óvónők részére
• (opcionális) Heti statisztikai riportot
gyermekük fejlődéséről a szülőknek
• A gyermekek összes aktivitásának
lenyomatát biztonságos tárolását
• A program rendszeres frissítését
• Rendszerfelügyeletet

Ezzel az óvónők bármit ki tudnak próbálni,
lehetőségük van ismerkedni a feladatokkal.

Online tesztek
• Online webes oktatóvideók, leírás

Mire van szükség a gép működéséhez?
• Földeléssel rendelkező 230V-OS aljzatra, maximum 3m távolságban azonos falfelületen;
• Folyamatos, szakadásmentes, vezetékes internetre, ami minimum 4 mbit/s letöltést és
1 mbit/s feltöltést engedélyez;
• Szereléshez megfelelő méretű (120 cm magas és 85 cm széles) és minőségű falfelületre
(főleg tégla vagy beton).
Fontos, a rendszer csak előfizetéssel együtt működik!

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, kérem jelezzen vissza, így rendelését rögzítjük,
tervezünk vele!
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Digitális Okosjáték Óvodásoknak
www.dioo.hu
info@dioo.hu
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képviselő

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerületünkben évek óta sokan dolgozunk azon, hogy programokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel
színesítsük lakóhelyünket. Nincs ez másképpen Vízivárosban sem, ahol történtek már kísérletek kisebb
programsorozatok megtartására, azonban ezek meghiúsultak eleinte forráshiány miatt, később a
koronavírus járvány okozta bizonytalanságok miatt.
1

2022-ben újra kísérletet teszünk arra, hogy egy kisebb rendezvénysorozattal, a nyári iskolaszünetben
megtartandó Nyár a Márián programsorozattal színesítsük a helyi kulturális kínálatot. Ezt a
programsorozatot a tisztelt Képviselő-testület által korábban támogatott vízivárosi forgalomcsillapítás!
projekt teszi lehetővé, mivel a Mária tér egy részének forgalomtól történő ideiglenes elzárása helyet
biztosít kisebb rendezvények megtartáséra.

Kezdeményezem, hogy a 2022. július 7-től augusztus 30-ig tartó Nyár a Márián programsorozatra
tisztelt Képviselő-testület biztosítson összesen 10.000.000 Ft forrást az alábbi, elengedhetetlenül
fontos költségelemekre:
-

koncert- és gyerekprogramok megtartása 30-35 alkalommal: 3.000.000 Ft

-

civil- és önkormányzati szervezésű programok megtartása 10-15 alkalommal: 700.000 Ft

-

hangtechnika biztosítása minden program alatt: 1.000.000 Ft

-

Wimbledon típusú műfű terítése kb. 150 négyzetméterre: 1.300.000 Ft

-

Brandingelt napernyők (10 darab): 550.000 Ft

-

Napernyőkhöz talp (10 darab): 350.000 Ft

-

Körfotelek 3-4 féle színben (10 darab): 350.000 Ft

-

rendezvények biztosítása, fel- és leszerelések teljes időtartam alatt: 2.750.000 Ft

Fenti költségekre a 2022-es költségvetés általános tartaléka fedezetet biztosít. Szeretném kiemelni,
hogy a Képviselő-testület támogatása esetén számos tartós eszköz kerül beszerzésre, melyeket
tetszőleges kerületi programon fogunk tudni használni a jövőben.

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.

Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy fontolják meg a fentieket és támogassák határozati javaslatot.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Nyár a Márián kulturális programsorozat fedezetének biztosításáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyár a
Márián kulturális programsorozat megvalósításához (koncert- és gyerekprogramok, civil- és
önkormányzati szen/ezésű programok megtartása, hangtechnika biztosítása, Wimbledon
típusú műfű terítése, Brandingelt napernyők és napernyőtalpak, körfotelek beszerzése,
rendezvények biztosítása, fel- és leszerelési munkák) bruttó 10 millió Forint pénzügyi fedezetet
biztosít a 2022. évi költségvetés 6. melléklet általános tartalék terhére.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a

Nyár a Márián kulturális programsorozat megvalósításához szükséges beszerzések

lefolytatására és a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2022. június 16.

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére

a „Buda Plázs" elnevezésű ideiglenes kulturális és közösségi tér
kialakításáról és megvalósításáról

1

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a bizottság

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

ülésére benyújtom:

Tatár Enikő

dr. Németh Mónika

'áradiné Naszály! Márta

kabinetvezető

jegyző

polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lánchíd felújításának következő ütemében a 2022. év nyári szakaszában a budai alsó rakpart a
Döbrentei tér és Halász utca közötti szakaszon 2022. június 20. - augusztus 20. között az autóforgalom
előtt le van zárva.
Erre tekintettel ebben az időszakban a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. és a
BKK Zrt. segítségével lehetőség nyílik a hivatkozott szakaszon kialakítani egy, a gyalogosok számára
vonzó programhelyszínt.

A terület fővárosi közterület, összesen 1 km hosszú, melyet két szakaszra oszt a Lánchíd alatt egy
szűkítő átjáró. A hosszabb szakasz a Döbrentei tértől a Lánchídig tart (800 m), a rövidebb szakasz pedig
a Lánchíd és a Halász utca közötti szakaszt (200 m) foglalja magában. A Döbrentei tér felől kb. 100

méteren lépcsősor van a Dunáig, a többi szakaszon végig magaspart található. Jelenleg négy helyen
van lehetőség az alsó rakpart megközelítésére és a szakaszok végpontjánál akadálymentesen lehet
lejutni az érintett területre. Ezen kívül a hosszabb szakasz felénél, a Várkert Bazár bejáratával szemközt,
valamint a második szakasznál (a Lánchíd lábának északi oldalánál) van lejárat. Egy további lejárat
azonban ideiglenesen le van zárva a Lánchíd déli lábánál, ami jelenleg nem használható.

A hivatkozott terület pihenő-park jellegű nyitott fővárosi közterület, ahol kisebb programok
megvalósítására kerülhetne sor a kerületi lakosság, valamint a civil szféra bevonásával a nyár folyamán.

Erre figyelemmel tervünk, hogy ezen a területen egy olyan ideiglenes, a nyári időszakot lefedő kulturális
és közösségi teret hozhassunk létre, ahol a kerületi kreatív energiák szabadon érvényesülhetnek. Az
ideiglenes, a nyári Időszakot lefedő kulturális és közösségi tér a „Buda Plázs" (a továbbiakban: „Buda
Plázs") elnevezést kapná.

A pihenőpark kialakítására a Valyo Egyesületet a Budapest Tuning Pályázat nyertesét szeretnénk
felkérni. Kültéri bútorok és növényszigetek mellett látványelemek egészítik majd ki helyszínt. Tervezzük
a pesti rakparton 2021. már sikeresen bemutatott Lánchíd történeti kiállítást felfrissíteni.
A bicikli és rollerforgalom megmaradna, továbbá a programsorozat és a „Buda Plázs" helyszínén
népszerűsíteni kívánjuk az alternatív, további zöld közlekedési formákat.
A kezdeményezést a Várkapitányság Nonprofit Zrt., a Hagyományok Háza és a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. is támogatja.

A fentiek megvalósíthatósága érdekében kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés
alapján hozza meg a döntését arról, hogy az Önkormányzat képviseletében a polgármester kezdje meg
a „Buda Plázs"-hoz szükséges egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal és a fentiekben hivatkozott
cégekkel és szervezetekkel a Döbrentei tér és Halász utca közti szakasz lezárásához kapcsolódóan és
a „Buda Plázs" közösségi tér kialakítása érdekében.

A mielőbbi és pozitív döntéshozatalt indokolja, hogy a közösségi tér kialakítására 2022. augusztus 20.
napjáig kerülhet csak sor és a tervek megvalósítása már így is jelentős késedelemben van.
A „Buda Plázs ideiglenes kulturális és közösségi tér megvalósítására az Önkormányzatot érintő
költségek összege az előzetes egyeztetések alapján 20 millió forint. Az Önkormányzat előreláthatólag
az alábbiak megvalósításában vesz részt: installációk, utcabútorok, kiszolgáló egységek biztosítása,
rendezvények megvalósítása és rendezvényszervezés.
A bruttó 20 millió forint fedezete a Költségvetésben a K337 soron átcsoportosítással 10 millió Ft
értékben a 2022. évi költségvetés K512 sorról és 10 millió Ft értékben a K6 Beruházások (4. melléklet
K61 Immateriális javak „Monitoring rendszer továbbfejlesztése" - 7 874 000 Ft, K67 Áfa - 2 126 OOOFt)
rovatáról biztosítható.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyaláséra és elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a „Buda Plázs" elnevezésű ideiglenes kulturális és közösségi tér kialakításáról és megvalósításáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a budai alsó
rakpart a Döbrentei tér és Halász utca közötti szakaszon 2022. július 15 - augusztus 15. között
a „Buda Plázs" elnevezésű ideiglenes kulturális és közösségi tér megvalósítását támogatja.

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a „Buda Plázs" ideiglenes
kulturális és közösségi tér megvalósítására összesen bruttó 20 millió forint fedezetet biztosít
K337 soron átcsoportosítással 10 millió Ft értékben a 2022. évi költségvetés K512 sorról és 10
millió Ft értékben a K6 Beruházások (4. melléklet K61 Immateriális javak „Monitoring rendszer
továbbfejlesztése" - 7 874 000 Ft, K67 Áfa - 2 126 OOOFt) rovatáról.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a „Buda Plázs" ideiglenes
kulturális és közösségi tér megvalósítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges egyeztetések lefolytatáséra, továbbá arra, hogy ebből a célból a szerződéseket a
Fővárosi Önkormányzattal, továbbá a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-ve! és a BKK Zrt.-vel és
közösségi tér megvalósításában résztvevő egyéb szervezetekkel, közreműködőkkel megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)
1. melléklet: Költségterv
2. melléklet: Együttműködési szándéknyilatkozat a Hagyományok Házával
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BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT

KÖLTSÉGTERV
Önkormányzat

Buda Plázs

költségtervezet
Helyszín: Budai Alsó Rakpart Döbrentei tér - Lánchíd
Időpont: 2022. nyár
2022. augusztus 15-ig
bruttó (Ft)
Megnevezés
Terület berendezése: koncepció, kültéri elemek, növények beszerzése és
szállítása, majd bontása, látványelemek: aszfaltfestés, óriás buborékfújó,
skubi...

13 000 000

Lánchíd történeti kiállításhoz keretek bérlése

350 000

2 db párakapu

200 000

Szelektív szemétszállítás (kommunális ingyenes)

300 000

tói tói vécé (4 db + napi ürítés)

400 000

Programok megvalósítása (zenés előadások, kertmozi...)
Információs térkép tervezése és kivitelezése
Video összefoglaló több alkalommal
Projektmenedzser (napi 24 órában hívható)
tartalék
Összesen:

2 250 000
300 000
200 000
1 000 000
2 000 000
20 000 000

A Fővárosi Önkormányzat a Lánchídtól északra lévő terület teljes költségét fedezi. A Budapest Brand
Nonprofit Zrt. vállalta a közös arculati elemek elkészítését: kreatív anyagok, mint a plakát, események
vizuális anyaga.

Budapest, 2022. június 15.

KÖZPONTI TELEFONSZÁM: (+36) 1-458-3000

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK: HÉTFŐ: 14:00-18:00

CÍM: 1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉRI

SZERDA: 8:0016:30

LEVELEZÉSI CÍM: 1250 BUDAPEST, PF. 35.

PÉNTEK: 8:00-12:00

jL

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányiat

BDV/....................-

/2021

Együttműködési Szándéknyilatkozat

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
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Hagyományok Háza
Székhely:
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Törzskönyvi azonosító:
309480
Adószám:
15309484-2-41
Bankszámlaszám:
MÁK 10032000-01739716
Képviseli:

Both Miklós főigazgató

a továbbiakban: Partner
együttesen: Felek (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbiak szerint.
Preambulum

A Lánchíd felújításának 2022. nyári szakaszában a budai alsó rakpart lezárásra kerül az
autóforgalom előtt a Várkert Bazár előtti szakaszon a Döbrentei tértől egészen a
hídfőig, majd onnan a Halász utcáig.
A lezárás alatt ezen a turista forgalom szempontjából is kiemelt területen a Budavári
Önkormányzat ideiglenes pihenőpark létrehozását tervezi, ahol alkalmi rendezvények
megvalósítására is sor kerül.
A rakpart nyári hasznosítása közös projektben valósul meg Budapest Főváros
Önkormányzata, a Budapest Brand és az I. kerület Budavári Önkormányzat között Buda
Plázs elnevezéssel 2022. július 1. és augusztus 15. között.

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A Budavári Önkormányzat programok megvalósítására partnereket keresett meg a
kerületi intézmények körében is azzal a céllal, hogy közös együttműködésben
színvonalas és sokszínű eseményeknek adjon lehetőséget,
A jelen szándéknyilatkozatban rögzítjük, hogy a Budavári Önkormányzat és a
Hagyományok Háza együtt kíván működni, hogy a fent jelzett időszakban táncház
programot valósítsanak meg a Buda Plázs projekt keretein belül..

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
&rn H

Kelt, Budapest, 2022.06.15.

£4%

ti

F-Í'C

Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Hagyományok Háza

/

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Both Miklós
főigazgató
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BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Toldy Ferenc Gimnázium mozaikjának felújításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

Varga Dániel

dr Németh Mónika

Varga Dániel

önkormányzati képviselő

jegyző

önkormányzati képviselő

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális és épített örökség védelme elengedhetetlen feladata minden önkormányzatnak, így a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak is. A kerületünkben működő Toldy Ferenc Gimnázium
nem csupán az ottani oktatás színvonala miatt jelenthet büszkeséget számunkra, maga az épület is a
kerület egyik ékköve. Az épületen belül található egy gyönyörű mozaik, amely a budavári címert
ábrázolja. Ennek a műalkotásnak az állapota hosszú évek során sajnos erősen megromlott és mára
restaurálásra szorul.

Egyeztetve az intézmény igazgatójával, Pörögi András igazgató úrral, aki a restaurálásra már árajánlatot
is bekért, úgy döntöttem, hogy a felújítást egyéni képviselői keretem terhére kezdeményezem. A
restaurálás két költségből áll, egyik része a restaurátori terv elkészítése, ennek költsége a Payer
Restaurátor Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 15.1. em. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-198484,
ügyvezető: Payer Károly, a továbbiakban: Payer Restaurátor Kft.) által adott ajánlat alapján 140.000 Ft
+ ÁFA.

Másik része magának a restaurálásnak a költsége, mely a Payer Restaurátor Kft. által adott indikatív
árajánlat alapján 450.000 Ft + ÁFA.

A Beszerzési Szabályzatot megállapító hatályos Polgármesteri és Jegyzői Együttes utasítás 4.2. pontja
alapján „az arra alkalmas beszállítóval, szolgáltatóval, kivitelezővel való szerződéskötésre, több ajánlat
nélküli közvetlen megrendelésre" van lehetősége az Önkormányzatnak, igya Payer Restaurátor Kft.-tői
javasolom megrendelni az indikatív árajánlatuk alapján a szükséges tervezési és kivitelezési
munkálatokat. A mozaik címer tervezését és felújítását úgy szükséges ütemezni, hogy a 2022. évi
szeptemberi tanévnyitóra elkészüljön.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. §-ából levezethető főszabály alapján a képvi
selő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A felmerült költségekre fedezetet a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 6. melléklet
„16. Körzetes képviselői keret" elnevezésű sor biztosít, tekintettel arra, hogy én, azaz Varga Dániel az
önálló képviselői keretemet erre kívánom fordítani.

Kérem, szavazatukkal támogassák javaslatomat és az épített örökségünk védelmét!

Varga Dániel
önkormányzati képviselő;
elnök
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Toldy Ferenc Gimnázium mozaikjának felújításáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat megrendeli a Toldy Ferenc Gimnáziumban található, budavári címert
ábrázoló mozaik felújítási tervét a Payer Restaurátor Kft.-től, melynek ára 140.000 Ft + ÁFA.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat megrendeli a Toldy Ferenc Gimnáziumban található, budavári címert ábrázoló
mozaik felújításának kivitelezési munkálatait a Payer Restaurátor Kft.-től, melynek tervezett költsége
450.000 Ft + ÁFA.

3.

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Varga

Dániel

képviselő

kezdeményezésére megállapítja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022-es
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 16. során (Támogatási

tartalék, Körzetes képviselői keret) a fenti megrendelések költsége - mint Varga Dániel önálló képviselői
keretének összege terhére - rendelkezésre áll.
Határidő: 2022. július 12.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

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

1)

melléklete(I)

Payer Restaurátor Kft. árajánlata
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Payer Restaurátor Kft.
1026 Budapest
Pasaréti út 15.
Adószám: 25078912-2-43

Árajánlat
Készült a Budapest I. kerület Toldy Ferenc Gimnázium levő mozaik
restaurálásáról.
A mozaik a műemlék épület emeleti folyosóján található. Az épület építési korával
megegyezően az 1859 években készült. Az apró színes kövekből rakott mozaikkép
Buda régi címerét ábrázolja: három torony egy kapu (egy kapu, mert Óbuda még
ekkor nem tartozott a városhoz)

Payer Károly
1026 Budapest Pasaréti út 15.
06-20-97-12-833
payerkarcsi@gmail.com

Payer Restaurátor Kft.
1026 Budapest
Pasaréti út 15.
Adószám: 25078912-2-43

Ajánlatunkban vállaljuk a mozaikkép konzerválását, restaurálását és esztétikai
kiegészítését.
A restauráláshoz restaurátori engedély kell kérni az Örökségvédelmi hivataltól
restaurátori terv alapján. Az engedély jogerőre emelkedése után lehet a képet
helyreállítani.
Restaurátori terv: 140 000.- nettó
Restaurálás:
450 000.- nettó
Idő: a megkapott engedélytő számított 5 hét
2022. június

Payer Károly
1026 Budapest Pasaréti út 15.
06-20-97-12-833
payerkarcsi@gmail.com

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
Géher István emléktábla elhelyezéséről
a Budapest I. kerület, Attila út 109. szám alatti társasházra

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Csány Éva
főépítész

1

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr Németh Mónika

Varga Dániel
képviselő

jegyző

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Géher Istvánná, Kállay Gézáné Géher Katalin és Géher István László javaslatot tettek arra, hogy néhai
családtagjuk, Géher Isván (1940-2012) költő, műfordító, irodalomtörténész és egyetemi tanár, a Magyar
Shakespeare Bizottság elnöke emlékére kerüljön ki az 1012 Budapest, Attila út 109. sz. 6778/1 hrsz.
alatti épület utcai homlokzatára egy emléktábla.
Géher István 1946-tól haláláig élt és alkotott a 1012 Budapest, Attila út 109. szám alatti társasházban
(a továbbiakban: Társasház). Munkásságát több díjjal is elismerték: Apáczai Csere János díj, József Attila
díj, Pro Universitate Arany fokozat, a Magyar Érdemrend Középkeresztje, Országh László díj.

A Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Digitális Akadémia 2020 júniusában az elmúlt évtizedek
100 legkiválóbb alkotói között Géher Istvánt is posztumusz tagjává választotta.

Géher István munkásságát méltató és az emléktábla elhelyezését támogató ajánlást írt Pörögi András
a Toldy Ferenc Gimnázium Igazgatója, Dr. Kenyeres János az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet
intézetigazgatója, Dr. habil. Pikli Natália ELTE BTK Anglisztikai Tanszék egyetemi docense és a Magyar
Shakespeare Bizottság elnöke, Nádori Lídia a Magyar Műfordítók Egyesületének Elnöke, valamint a
Petőfi Irodalmi Múzeum nevében Demeter Szilárd főigazgató és Radics Péter a Digitális Irodalmi
Akadémia főosztályvezetője.
A tervek szerint a 80 cm széles és 60 cm magas emléktáblát az utcai homlokzaton, a bejárati kaputól
szemből nézve jobbra helyeznék el, a tábla alja a járdaszinttől 180 cm magasságba kerülne rögzítésre.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló
21 /2009. (IX. 25.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a közterületen, vagy közterületről
látható helyen emléktábla kihelyezését, melynek 2. §-a értelmében „Budapest I. kerület közigazgatási
területén, közterületen vagy közterületről látható helyen (telken, építményen, növényzeten)
emléktáblát csak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat helyezhet el" vagyis a különböző
helyekről érkező megkeresésekről a Képviselő-testületnek kell döntenie.
A Rendeletben szabályozott feltételrendszernek a javasolt tábla megfelel. Kezdeményezők
kérelmükhöz csatolták a Társasház tulajdonosainak hozzájárulását és vállalták az örökségvédelmi
hatóság - tekintettel arra, hogy a ház világörökségi területen fekszik - hozzájárulásának beszerzését is.
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés döntésének nincsen költségvetési
vonzata tekintettel arra, hogy a kezdeményezők a táblával kapcsolatos valamennyi költséget vállalják.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és
elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

...12022. (VI. 23.) önkormányzati határozata
Géher István emléktábla elhelyezéséről a Budapest I. kerület, Attila út 109. szám alatti társasházra

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest I.
kerület 6778/1 hrsz-ú, természetben a 1012 Budapest, Attila út 109. szám alatti társasház falára Géher
István költő, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi tanárra megemlékező tábla kerüljön kihelyezésre
a kezdeményezők vállalásának megfelelően és annak teljes költségviselése mellett a szükséges
hozzájárulások beszerzését követően.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Iroda

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a kommunizmus- és náciromantikától mentes köztereinkről, intézményeinkről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési

és

Környezetvédelmi

Bizottság,

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő

jegyző

önkormányzati képviselő

Zsitnyák János
önkormányzati képviselő

testület ülésére benyújtom:

Zsitnyákjános

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Köztereink elnevezése nem csak funkcionális feladatot lát el, segítve a közlekedést és a városon belüli
tájékozódást, hanem szimbolikus értéknyilvánítás is. A jól megválasztott út-, utca- vagy térnevek
képesek erősíteni a lokális identitást, évek alatt beépülnek a településen élők mindennapjaiba, és
egyfajta személyiséget adnak egy-egy közösségi térnek, a közlekedési infrastruktúra adott részének.
Amikor egy közterületet elnevezünk, legtöbb esetben a névadó személyének kiválasztásával komoly
értéknyilatkozatot is teszünk, elismerve a személy érdemeit, kiválóságát, tágabb vagy éppen szűkebb
közösségeinkért tett cselekedeteit. Fontos azonban, hogy mi döntéshozók, gondoljunk bármit is a
világról, amikor szimbolikus ügyekben élünk a választók által ránk ruházott hatalommal, kivétel nélkül,
minden esetben csakis úgy járhatunk el, ha nem bántjuk ezzel a közösségünk tagjainak identitását, nem
keltünk bennük félelmet. Természetesen sok olyan helyzet van, amikor egy adott személy megítélése
kettős: egyes tettei kiemelik, más tettei viszont árnyalják örökségét. Az ilyen esetekben komoly politikai
felelősség van a vállunkon, ám van egy határ melyet meggyőződésem szerint soha nem léphetünk át:
nincs helye mérlegelésnek akkor, ha az adott személy egy emberiség elleni bűntetteket elkövető,
gyilkos diktatúra építésében tevékenyen részt vett. A 20. század totalitárius rendszerei komoly,
nemzedékeken átívelő lelki sebeket hagytak maguk után, összetörtek életeket, családokat,
társadalmakat, ezért nem nevezhetünk el tereket sem nácikról, sem kommunistákról, kiváltképpen
akkor, ha személyükhöz gyűlöletcselekmények, gyilkosságok, megtorlások kötődnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 14. (2)
bekezdése szerint önkormányzati közterület és közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.
Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról pedig külön törvény is
rendelkezik.
Javaslom, hogy az Önkormányzat magára nézve hozzon egy további döntést, mégpedig olyan módon,
hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete sem most, sem a jövőben nem
támogatja, hogy a kerületben közterületet vagy közintézményt olyan személyről nevezzenek el, aki az
1956-os forradalom leverésében, valamint az azt követő megtorlásokban részt vett.
Az Mötv 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés döntésének nincsen költségvetési
vonzata.
Az elmúlt napokban felerősödtek azok a félelmek, hogy Budapesten és kifejezetten az I. kerületben
megtörténhet ilyen, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tegyünk közösen
értéknyilatkozatot, melyben kijelentjük, hogy a kerületünkben nem támogatunk ilyet! Fentiekre
tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet a jelen előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!

Zsitnyákjános Bálint

Önkormányzati képviselő
2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a kommunizmus- és náciromantikától mentes köztereinkről, intézményeinkről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltakon túl sem most,
sem a jövőben nem támogatja, hogy a kerületben közterületet, vagy közintézményt olyan személyről
nevezzenek el, aki az 1956-os forradalom leverésében, valamint az azt követő megtorlásokban részt
vett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester
Budapest, 2022. június

Módosító indítvány
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
Zsitnyák János a kommunizmus- és náciromantikától mentes köztereinkről, intézményeinkről szóló
előterjesztéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy mivel az előterjesztésben szerepel a náciromantika kifejezés is, a határozati javaslatban
álljunk ki

a

zsidótörvényeket támogatók,

a

II.

világháborús

német megszállást segítők és

szélsőjobboldali eszméket hirdetők ellen is.

Javaslom továbbá, hogy az Önkormányzat magára nézve ne csak a közterületek elnevezésével
kapcsolatosan hozza meg képviselőtársam által javasolt döntést, hanem vegye figyelembe ezt az
Önkormányzat által által odaítélt díjakat, elismeréseket illetően is.

2. Döntési

javaslat

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

kommunizmus-

és

náci romantikától

mentes

köztereinkről,

intézményeinkről,

elismeréseinkről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltakon túl sem most, sem a jövőben nem
támogatja, hogy a kerületben közterületet, vagy közintézményt olyan személyről nevezzenek el, aki
támogatta a zsidótörvényeket, segítette a II. világháborús német megszállást,

szélsőjobboldali

eszméket hirdet vagy az 1956-os forradalom leverésében, valamint az azt követő megtorlásokban részt
vett, továbbá ugyanezen személyeknek önkormányzati elismerést, díjat sem ad át.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Molnárka Gábor Zoltán
önkormányzati képviselő

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
Képviselő által benyújtott „2021. évben kifizetett normatív jutalmak, céljuttatások és projekt
jutalmak" tárgyú interpelláció kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatás
A képviselő-testület ülés formája:

nyilvános ülése

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a bizottság

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

ülésére benyújtom:

jLj,^yr,
> Yb cs>--------

<

-

dr. Bartos Diána Petra

dr. Németh Mónika

Tímár Gyula

aljegyző
Jogi Csoport

jegyző

Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság elnöke
Váradiné Naszályi Márta
polgármester útján

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-ai ülésére
Gulyás Gergely Kristóf képviselő (a továbbiakban: Képviselő) felvilágosítás kérése érdekében az
alábbi interpellációt nyújtotta be a polgármester részére.
„A

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

12/2019.

(XI.

28.)

önkormányzat! rendelete (SZMSZ) 55. és 56. § alapján az alábbi kérdésre kérem a válaszát:
A képviselő-testület elé benyújtott, a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztésben
a rendelettervezet 3. számú mellékletében K1102 és K1103 rovaton szerepelnek a Budavári
Önkormányzat és intézményeinél kifizetett normatív jutalmak, céljuttatások és projektprémiumok.
Név szerint kiknek, milyen indokok alapján és milyen összegű jutalmak, céljuttatások és
projektprémiumok kerültek kifizetésre?”

A Képviselő-testület ülésén a polgármester az interpellációra a választ szóban megadta, azonban
a Képviselő azt nem fogadta el. Ennek következtében a Képviselő-testület is döntött a tárgyban és
meghozta a 192/2022.(V.26.) önkormányzati határozatát, aminek értelmében a Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a választ ő sem fogadja el és kijelöli a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) Gulyás Gergely Kristóf képviselő „2021. évben kifizetett
normatív jutalmak,

céljuttatások és

projekt jutalmak" tárgyú

interpellációjában foglaltak

kivizsgálására, mely teljesítésére 30 napos határidő lett megállapítva.

A Polgármesteri Hivatal előkészítette a kért adatokat tartalmazó táblázatot a Bizottság részére és
a bizottsági ülésre történő meghívó mellékleteként az átadásra került a Bizottság tagjainak. Ezt
követően a Bizottság megtárgyalta az interpellációra adott választ és egyhangúlag elfogadta az
alábbi határozati javaslatokat:

1) A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megállapítja, hogy a Bizottság a Budapest /. Kerület
Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

192/2022.

(V.26.)

Önkormányzati

Határozatában foglaltaknak megfelelően a kivizsgálást elvégezte, majd ezt követően
Gulyás Gergely Kristóf képviselő az interpelláció keretében kért felvilágosítást, adatokat
megkapta.

2) A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Budapest /.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gulyás Gergely Kristóf képviselő
hivatkozott interpellációja tárgyában további feladata nincsen.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (XI.
28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (3) bekezdésének alapján: „A
kijelölt bizottság elnöke köteles a vizsgálat eredményét a kitűzött határidőre a polgármester útján
a képviselő-testület elé terjeszteni."

A Bizottság ülése, amely során a vizsgálat lefolytatásra került 2022. 06. 20. napján lett megtartva,
így az SZMSZ 57. § (3) bekezdésének leírtaknak való megfelelés érdekében, valamint a Képviselő
testület által megszabott 30 napos határidő miatt indokolt a sürgősségi előterjesztés.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata.

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

Kérem

a

Képviselő-testületet

az

Képviselő

eredményéről szóló tájékoztatás elfogadására.

által

benyújtott

interpelláció

kivizsgálásának

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
Képviselő által benyújtott „2021. évben kifizetett normatív jutalmak, céljuttatások és projekt
jutalmak" tárgyú interpelláció kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatás elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság által lefolytatott - a Gulyás Gergely Kristóf képviselő részéről benyújtott
„2021. évben kifizetett normatív jutalmak, céljuttatások és projekt jutalmak" tárgyú interpelláció
kivizsgálásának eredményérő szóló tájékoztatást az előterjesztésben foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi Csoport
Budapest, 2022. június

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által megrendezésre kerülő
Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért

Az előterjesztés

Az előterjesztést a Képviselő

felelős:

tárgyalásra alkalmas:

testület ülésére benyújtom:

/!

s
é Gulyás Rita
irodavezető

dr. Németh Mónika
.
„
/^
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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X. ^oígáfX-

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021 évben „Budavári
Adventi és Karácsonyi Vásár" (a továbbiakban: Vásár) megnevezésű program révén járult hozzá az
ünnepi készülődéshez. A Vásár színhelye a Batthyány tér volt. Hasonlóan az előző évhez, ismét
pályázati felhívással fordulunk a vállalkozókhoz, Batthyány téri és Kapisztrán téri helyszíneken történő
rendezvény megszervezésére és lebonyolítására. A Vásár a szabadidő minőségi eltöltéséhez
kikapcsolódási lehetőséget kíván teremteni a kerületi lakosoknak, családoknak és az idelátogatóknak.
A tavalyi évi tapasztalatokat figyelembe véve ebben az évben már a nyár folyamán közzétesszük a
felhívást, hogy minél szélesebb körben, időben elkezdhessék a szervezést a vállalkozók. A pályázati
kiírásban is történtek változtatások a 2021. évi tapasztalatok alapján.

Az alapvető cél nem változott, azaz minőségi szolgáltatás nyújtása, a kortárs nép- és iparművészek által
készített és az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek,
díszműáruk illetve egyéb tárgyak árusítása, valamint a közterületi értékesítés keretében forgalmazható
élelmiszerek árusítása történhet, mindez a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésével,
az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozók bevonásával. Az árusítás mellett
kulturális, kézműves programok és foglalkozások színesíthetik a programot.
A Vásár tervezett helyszínei: Batthyány tér és Kapisztrán tér
Pályázatot helyszínenként kell benyújtani, de egy pályázó két pályázatot is benyújthat a két helyszínre
külön-külön.
A Vásár tervezett ideje: nyitás: 2022. november 25.
zárás: 2022. december 24. vagy 2022. december 31. (Választható)
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. július 20.
A részletes pályázati feltételeket és a megrendezni kívánt Vásár adatait a jelen előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. Pályázati döntés tervezett
határideje 2022. augusztus 1.

Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a tavalyi évhez hasonlón a nyertes pályázóval kötendő
megállapodás a Vásár megszervezésére és lebonyolítására az Önkormányzat részéről pénzügyi
kötelezettségvállalással nem jár, így költségvetési vonzata nincs.

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

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022 (....) önkormányzati határozata
a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által megrendezésre kerülő Adventi és Karácsonyi Vásár
megszervezéséről és lebonyolításáról"

1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által megrendezésre
kerülő Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására" a Batthyány tér és
Kapisztrán tér helyszíneken.

2)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére, a pályázati anyagok döntés-előkészítési feladatainak ellátására.

3)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot a pályázatok elbírálására és a pályázatot lezáró döntés
meghozatalára.

4)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a nyertes pályázóval vagy pályázókkal történő megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022. június

3. Az előterjesztés melléklete:
1.

Pályázati felhívás és mellékletei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár Batthyány téri helyszínen történő megszervezésére és
lebonyolítására.

1

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Budapest I.
kerület Batthyány téren megrendezésre kerülő 2022. évi Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár
(továbbiakban: Vásár) megszervezésére és lebonyolítására. Az alkalmi Vásáron kortárs nép- és
iparművészek által készített termékek, az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből
készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak, valamint a közterületi értékesítés keretében
forgalmazható élelmiszerek árusítása történhet, az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező
vállalkozók bevonásával.
A Pályázó (továbbiakban
lebonyolításáért.

2.

2.1.

Pályázó) vállalja és felelős a Vásár megszervezéért és teljeskörű

A VÁSÁR ADATAI:

Helyszín: Budapest I. kerület, Batthyány tér

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy
ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével,
2.5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával.
2.2.

Vásár időtartama:

a) 2022. 11.25.-2022.12. 24. vagy
b) 2022.11.25.-2022.12.31
2.3.

2.4.

Beszállítás, elbontás:

2.3.1.

beszállítás időtartama: 2022.11.21 -2022.11 24

2.3.2.

elbontás időtartama:
a)

2022. 12. 30. 18. 00 óráig, vagy

b)

2022. 01.06. 18:00 óráig,

Kötelező nyitvatartási idő 2022. november 25. napjától kezdődően:

2.4.1.

péntektől-szombatig 10:00-22:00 óráig

2.4.2.

vasárnaptól - csütörtökig 10:00-21 óráig,

2.4.3.

kivéve az alábbi ünnepnapokon:

-

2022. december 24-én 10:00-15:00 óráig,

-

2022. december 31 -én 10:00 órától 24:00 óráig

3. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

3.1.

Pályázat benyújtásra jogosultak:

A pályázaton részt vehet bármely, a Vásár tevékenységi köréhez illeszkedő, Magyarország
területén bejegyzett lakóhellyel, vagy székhellyel, adószámmal rendelkező természetes és
jogi személy, aki/amely nem áll csőd-, vagy felszámolási, végelszámolási, végrehajtási,
kényszertörlési, megszűntnek nyilvánítási eljárás alatt, és átlátható szervezet, vagy
átláthatósági nyilatkozatot tesz.
3.2.

A Pályázó feladatai

3.2.1.

A nyertes Pályázó vállalja a Vásár megszervezését és teljeskörű lebonyolítását.

3.2.2.

A nyertes Pályázó vállalja a beépítés műszaki és technikai megvalósítását.

3.2.3.

A nyertes Pályázó vállalja a Vásár miatt ideiglenesen kiépítésre kerülő
közműcsatlakozásokhoz (illemhely, víz, villany) kapcsolódó közüzemi díjak
megfizetését.

3.2.4.

A nyertes Pályázó vállalja a behajtási engedélyek beszerzését.

3.2.5.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Vásár lebonyolítása a hatósági és jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik.

3.2.6.

A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt köteles szakmailag képzett

3.2.7.

A nyertes Pályázó köteles a nyitvatartási idő betartására.

3.2.8.

A nyertes Pályázó vállalja a helyszínek nyitvatartási időn kívüli őrzés-védési

3.2.9.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Kiíró által meghatározott bepakolási,- és bontási

biztonsági személyzetet biztosítani.

feladatait.
ütemtervet betartja,
3.2.10. A nyertes Pályázó köteles együttműködni Kiíróval minden olyan intézkedés
végrehajtásában, ami a Vásár biztonságos megvalósítását segíti,
3.2.11. Tilos a Vásáron egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív úton
lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala, használata, helyette
az

illetékes

kerületi

hivatal

népegészségügyi

osztályával

egyeztetett

környezetbarát termékek használata engedélyezett,
3.2.12. A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt és zárás után egy órával a
hulladék összeszedésére köteles személyzetet biztosítani és a hulladékot napi
szinten elszállítani, A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült
mennyiségének megfelelő számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok
rendszeres kiürítéséről, elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület
megfelelő folyamatos és záró takarításról gondoskodni kell.
3.2.13. A

rendezvényi

területen

szükség

szerint

a

megfelelő

és

folyamatos

síkosságmentesítésről is gondoskodni kell.
3.2.14. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a kültéri rendezvényekre vonatkozó hatályban lévő
jogszabályok szerint köteles eljárni, köteles a védelmi intézkedéseket betartani és
betartatni.
3.2.15. A nyertes Pályázó felel a tűzvédelmi előírások betartásáért (az alkalmi rendezvény
kezdete előtt vállalja, hogy az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztet, és ezt
igazolja Kiíró felé).
3.2.16. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett közegészségügyi
szabályok betartásáért.

3.2.17 A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett élelmiszerforgalmazással
kapcsolatos szabályok betartásáért.

4)

A PÁLYÁZAT BENYÚITÁSA

4.1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. (szerda) 10:00 óra
4.2. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az 5. pont szerinti tartalmi elemekkel és a 6. pont szerinti igazolásokkal kell a Kiíróhoz
eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus úton a 4.1. pontban magadott határidőre.
Papír alapon a pályázati dokumentációt Ügyfélszolgálati Irodán történő személyes leadással, vagy
postai úton 2022. július 20-i legkésőbbi beérkezéssel kell eljuttatni a Kiíróhoz.
Elektronikus benyújtás esetén e-papíron Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
(hivatal rövid neve: IKERPMH, KRID: 208048326) címére, vagy e-mail varosuzemeltetes . budavar.hu
címre, a dokumentumokat digitális aláírással ellátva kell eljuttatni a Kiíróhoz.
4.3. A pályázat személyes benyújtásának helye: A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, 1014 Budapest,

Kapisztrán tér 1. földszint.
4.4. Postacím: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp. Pf. 35.

4.5. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont
alatt vagy beszerezhetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
4.6. Hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal, 3 napos határidővel van lehetőség.
4.7. Jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett, illetve
a hiánypótlási felhívásnak határidőben és maradéktalanul teljesített pályázatok kerülnek elbírálásra.

5)

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELEMEI:

5.1. Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerint)
5.2. Szakmai ajánlat:
-

a felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz az igényelt terület

-

a pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása;

-

az árusítani

méretének megjelölésével;
kívánt,

Magyarországon

tervezett és gyártott,

kortárs

nép- és

iparművészek által készített termékek leírása a lehető legnagyobb részletességgel,
lehetőség szerint látványtervvel, de minimálisan internet linkre hivatkozással;
-

az árusítani kívánt élelmiszerek bemutatása;

-

kereskedők listája (amennyiben nemcsak a Pályázó fog kiskereskedelmi tevékenységet
végezni,

- Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák
5.3. Mellékletek:
-

gazdálkodó szervezet esetén az aláírási címpéldány

-

a pályázati felhívás 6. pont szerinti nyilatkozatok

6) A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK:

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, mivel
kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén érvényes a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat is.
6.1. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges valamennyi
hatósági engedély és igazolás rendelkezésre áll.
6.2. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30
napnál nem régebbi, „nullás", azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati
adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal).
6.3. Átláthatósági nyilatkozat jogi személy esetén.
7)

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok elbírálása a pályázati felhívás 5.
pontjában meghatározott szakmai ajánlatok összehasonlítása alapján történik.
A döntéshozó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága.
A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A határidőben beérkezett pályázatok 2022. augusztus 1 -én 16.00 óráig elbírálásra kerülnek. A
döntésről a Pályázók elektronikus úton értesítést kapnak, a megadott elektronikus címükre.
8)

Egyebek:

A pályázatról további információk kérhetők a varosuzemeltetes

Budapest, 2022. június

budavar.hu email címen.

1.

sz. melléklet

ADATLAP
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár Batthyány téri helyszínen történő megszervezésére és
lebonyolítására.

I.

Helyszín:

Budapest I. kerület, Batthyány tér

II.

Vásár időtartama:

2022.11.25.-2022.12.24. vagy
2022.11 25.-2022.12.31
I.

A Pályázó adatai:

Természetes személy Pályázó esetén:

név:...........................................
születési név:..........................
születési hely, idő:..................
anyja neve:...............................
személyi igazolvány szám:......
lakcím:......................................
telefonszám:............................
e-mail cím:

Gazdasági társaság Pályázó esetén:

megnevezés:.....................................
képviseletre jogosult személy neve:
székhely/telephely:..........................
adószám:...........................................
cégjegyzékszám:...............................
bakszámlaszám:................................
telefonszám:.....................................
e-mail cím: .......................................

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

aláírás/cégszerű aláírás

2. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓK:
1

Főépítészi ajánlás a pavilonok megjelenésére (nem kötelező, csak tájékoztató jellegű, az elvárt

minőség bemutatására)
o

a helyszínen legfeljebb 10 db pavilon állítható fel, az ajánlott típusok....
htt; 'S://hellowood.eu/hu/: ro'ekt/fahaz-berles

httDs://fahaz-berles.hu/fahaz-berles/

2.

Tájékoztató a rendezvényre vonatkozó közegészségügyi szabályokról, melyek betartása a
Vásáron kötelező

o
o

o

o

A vendéglátó/kitelepülő egységeket pormentes, sármentes területre kell telepíteni,
Az étel készítésével és élelmiszer árusításával foglalkozó személyek (egészségügyi
kiskönyvvel rendelkeznek) számára biztosítani kell a kizárólagos, elkülönített személyi
higiéné feltételeit (WC használati lehetőség, kézmosáshoz: hideg-meleg folyóvizes
kézmosási lehetőség, kéz fertőtlenítőszer biztosítása, papírtörlő),
A vendéglátóhelyek számára ivóvíz minőségű vízvételi helyet kell biztosítani, valamint a
konyhatechnológiai folyamat során keletkező szennyvíz kezelését (gyűjtését, zárt
tárolását elvezetését/ elszállítását) előírásoknak megfelelően kell megoldani,
A rendezvény látogatói részére a várható létszámnak megfelelő számú nemenként
elkülönített WC, mozgáskorlátozott WC biztosítása szükséges, amennyiben az
épületekben található vizesblokkok száma nem elegendő mobil WC-k kihelyezése

o

o

szükséges. A mellékhelyiségek tisztaságáról a rendezvény teljes ideje alatt kell
gondoskodni.
A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült mennyiségének megfelelő
számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok rendszeres kiürítéséről,
elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület megfelelő folyamatos és záró
takarításról gondoskodni kell.
Egészségügyi ellátást a rendezvény várható résztvevőinek számát figyelembe véve kell
biztosítani, az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget (a tevékenység
megkezdése előtt 5 munkanappal a tevékenységet végzőnek) a Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és az OMSZ illetékes
mentőszervezete felé meg kell tenni, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó
egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét.

3. Tájékoztató az élelmiszerforgalmazással kapcsolatos szabályokról, melyek betartása a Vásáron
kötelező

o

Tekintettel arra, hogy a rendezvényen élelmiszer forgalmazására is sor kerül a
20/2021 .(V.17.) AM rendelet alapján a rendezvényt annak szervezője legalább 8 nappal
a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak
(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály)

o
o

A szervezőnek nyilvántartást vezetnie a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó
élelmiszer-vállalkozásokról, amely tartalmazza
a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,

o

valamint a FELIR-azonosítót,
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Éltv.

o
o
o

4.

38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót,
c) a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését és
d) a keltezést, a szervező aláírását (bélyegzőjét), valamint a résztvevők aláírását
(bélyegzőjét).
A szervezőnek a fenti nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, és azt a rendezvény
időpontjában a rendezvény helyszínén kell tartania.

Tájékoztató a pályázatok elbírálási szempontjairól

Bírálati, értékelési szempontok:

A felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz esetében:
-

Értékelési szempont: a Vásár terület és a pavilonok ideális elhelyezése a téren, a jellemző
gyalogos forgalom, az árufeltöltési, illetve a keletkező hulladék elszállítási lehetőség
figyelembevételével.

-

Előny: a széleskörű választék biztosításához az elhelyezhető legtöbb (10 db) pavilon tervezése,
elhelyezett pavilonok száma, termékkör felsorolása.

-

Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legideálisabb megoldásnak
adható. Azonos elrendezés esetén adható azonos pontszám.

A pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása esetében
- Értékelési szempont: legalább a főépítészi ajánlás szerinti minőségnek megfelelő, azzal
egyenértékű, vagy annál is igényesebb, a Világörökség területhez megjelenésében illő pavilon,
melyet fotóval és az elrendezési helyszínrajz szerint készített látványtervvel szükséges
bemutatni.
-

Pontozás:!-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legmagasabb minőségű, a
környezethez illeszkedő megoldásnak adható. Azonos típus választása esetén adható azonos
pontszám, de előnyt élvez az azonos típusok felhasználása esetén a jobb elrendezés.

Az árusítani kívánt termékek és élelmiszerek bemutatása:
- Értékelési szempontok:
■

feltétel: Magyarországon tervezett és gyártott termékek, Magyarországon, lehetőleg
hazai alapanyagból előállított élelmiszerek

■

feltétel: kortárs nép- és iparművészek által készített termékek, előny: a zsűrizett termék

■

előny: a teljes lehetőség kihasználása (10 pavilon), pavilononként más-más termékkörű
árusokkal, egy pavilon akár osztott térű is lehet, kis helyigényű termékek esetében

■

előny: "zöld beszállító", azaz, a termékek, élelmiszerek előállítása során a bio-, öko
feltételeknek való megfelelés, a közegészségügyi szabályok figyelembevétele mellett a
csomagolásmentes árusítás, helyi, illetve 100 km-en belüli szállítás, stb.

■

előny,

eldobható

pohár

kiváltása

megvásárolható

bögrével,

vagy

re

pohár

(www.re ohar.hu) biztosításával
■

előny: hulladékmennyiség minimalizálása, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése

■

előny: az ünnephez szorosan kapcsolódó termékek árusítása

■

előny: élelmiszerek esetében a Vásár jellegéhez kapcsolódó "kulcsélelmiszerek" (forró
tea, forró csokoládé, forralt bor, kürtös kalács, stb.) reális mértékű árképzés

■
-

előny: kerületi kártyával rendelkező vásárlóknak kedvezmény nyújtása

Pontozás: mindkét (termékek és élelmiszerek bemutatása) esetben 1-10 között, sorrend
felállításával, a legtöbb pont a széles választék, magas minőségű termékek, előnyként
bemutatott értékelési szempontok szerint adhatók.

Kereskedők listája
- Értékelési szempont:
■

diverzitás, azaz sokféle típusú szolgáltató, kézműves, termelő részvétele

■

előny: helyi vállalkozók bevonása, lehetőség biztosítása

■

többlet pontszám: kulturális szolgáltatások kézműves foglalkozás nyújtása esetén.
Részletes bemutatás szükséges a résztvevőkről és programokról, a kézműves
foglalkozások esetében előny: upcycling, recycling anyagok használata, közel zéró
hulladék

-

Pontozás 1-10 között, sorrend felállításával, A legtöbb pont a minél több típusú szolgáltató,
kézműves, termelő, stb. részvétele, valamint helyi vállalkozóknak lehetőség biztosítása esetén
adható.

-

Plusz pontok: Kulturális szolgáltatás nyújtása és kézműves foglalkozás szervezése esetében
plusz 1 -10 pont adható, a tartalom függvényében.

Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák:
-

Értékelési szempont:
■

Követelmény: a jelen pályázat benyújtását megelőző 36 hónapban megvalósított,
legalább jelen kiírás egyik helyszínére tervezettel egyenértékű Vásár szervezése és

lebonyolítása, legalább 3 esemény, melyek közül egy Vásár esetében a referenciát
igazoló személy elérhetőségének megadása
■

előny: a minimális követelménynél több esemény

■

előny: 36 hónapnál hosszabb időszakra visszanyúló szakmai múlt

■

előny: a Vásárok sikeressége

Pontozás: 1 -10 között, sorrend felállításával, magasabb pontérték adható annak a pályázónak,
aki több referenciával, vagy nagyobb szakmai múlttal rendelkezik, vagy kiemelkedően sikeres,
elismerő visszhangot kiváltó Vásárt rendezett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár Kapisztrán téri helyszínen történő megszervezésére és
lebonyolítására.

1.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Budapest I.
kerület Kapisztrán téren megrendezésre kerülő 2022. évi Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár
(továbbiakban: Vásár) megszervezésére és lebonyolítására. Az alkalmi Vásáron kortárs nép- és
iparművészek által készített termékek, az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből
készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak, valamint a közterületi értékesítés keretében
forgalmazható élelmiszerek árusításása történhet, az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező
vállalkozók bevonásával.
A Pályázó (továbbiakban Pályázó) vállalja és felelős a Vásár megszervezéért és teljeskörű
lebonyolításáért.

2.

2.1.

A VÁSÁR ADATAI:

Helyszín: Budapest I. kerület, Kapisztrán tér

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy
ifjúságvédelmi intézménytől, 2.5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek
szabadon hagyásával.
2.2.

2.3.

Vásár időtartama:

2022. 11.25.-2022. 12. 24 vagy

b)

2022.11.25.-2022.12.31

Beszállítás, elbontás:

2.3.1.
2.3.2.

2.4.

a)

beszállítás időtartama: 2022.11.21 -2022.11 24
elbontás időtartama:
a)

2022.12. 30.18. 00 óráig, vagy

b)

2022. 01.06. 18:00 óráig,

Kötelező nyitvatartási idő 2022. november 25. napjától kezdődően:

2.4.1.

péntektől-szombatig 10:00-22:00 óráig

2.4.2.

vasárnaptól - csütörtökig 10:00-21 óráig,

2.4.3.

kivéve az alábbi ünnepnapokon:

-

2022. december 24-én 10:00-15:00 óráig,

-

2022. december 31 -én 10:00 órától 24:00 óráig

3. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

3.1.

Pályázat benyújtásra jogosultak:

A pályázaton részt vehet bármely, a Vásár tevékenyégi köréhez illeszkedő, Magyarország
területén bejegyzett lakóhellyel, vagy székhellyel, adószámmal rendelkező természetes és
jogi személy aki/amely nem áll csőd-, vagy felszámolási, végelszámolási, végrehajtási,
kényszertörlési, megszűntnek nyilvánítási eljárás alatt, és átlátható szervezet, vagy
átláthatósági nyilatkozatot tesz.
3.2.

A Pályázó feladatai

3.2.1.

A nyertes Pályázó vállalja a Vásár megszervezését és teljeskörű lebonyolítását.

3.2.2.

A nyertes Pályázó vállalja a beépítés műszaki és technikai megvalósítását.

3.2.3.

A nyertes Pályázó vállalja a Vásár miatt ideiglenesen kiépítésre kerülő
közműcsatlakozásokhoz (illemhely, víz, villany) kapcsolódó közüzemi díjak
megfizetését.

3.2.4.

A nyertes Pályázó vállalja a behajtási engedélyek beszerzését.

3.2.5.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Vásár lebonyolítása a hatósági és jogszabályi

3.2.6.

A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt köteles szakmailag képzett

előírásoknak megfelelően történik.
biztonsági személyzetet biztosítani.
3.2.7.

A nyertes Pályázó köteles a nyitvatartási idő betartására.

3.2.8.

A nyertes Pályázó vállalja a helyszínek nyitvatartási időn kívüli őrzés-védési
feladatait.

3.2.9.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Kiíró által meghatározott bepakolási,- és bontási
ütemtervet betartja,

3.2.10. A nyertes Pályázó köteles együttműködni Kiíróval minden olyan intézkedés
végrehajtásában, ami a Vásár biztonságos megvalósítását segíti,
3.2.11. Tilos a Vásáron egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív úton
lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala, használata, helyette
az

illetékes

kerületi

hivatal

népegészségügyi

osztályával

egyeztetett

környezetbarát termékek használata engedélyezett,
3.2.12. A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt és zárás után egy órával a
hulladék összeszedésére köteles személyzetet biztosítani és a hulladékot napi
szinten elszállítani, A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült
mennyiségének megfelelő számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok
rendszeres kiürítéséről, elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület
megfelelő folyamatos és záró takarításról gondoskodni kell.
3.2.13. A

rendezvényi

területen

szükség

szerint

a

megfelelő

és

folyamatos

síkosságmentesítésről is gondoskodni kell.
3.2.14. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a kültéri rendezvényekre vonatkozó hatályban lévő
jogszabályok szerint köteles eljárni, köteles a védelmi intézkedéseket betartani és
betartatni.
3.2.15. A nyertes Pályázó felel a tűzvédelmi előírások betartáséért (az alkalmi rendezvény
kezdete előtt vállalja, hogy az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztet, és ezt
igazolja Kiíró felé).
3.2.16. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett közegészségügyi
szabályok betartásáért.

3.2.17. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett élelmiszerforgalmazással
kapcsolatos szabályok betartásáért.

4)

A PÁLYÁZAT BENYÚITÁSA

4.1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. (szerda) 10:00 óra
4.2. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az 5. pont szerinti tartalmi elemekkel és a 6. pont szerinti igazolásokkal kell a Kiíróhoz
eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus úton a 4.1. pontban magadott határidőre.
Papír alapon a pályázati dokumentációt Ügyfélszolgálati Irodán történő személyes leadással, vagy
postai úton 2022. július 20-i legkésőbbi beérkezéssel kell eljuttatni a Kiíróhoz.
Elektronikus benyújtás esetén e-papíron Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
(hivatal rövid neve: IKERPMH, KRID: 208048326) címére, vagy e-mail varosuzemeltetes jj budavar.hu
címre, a dokumentumokat digitális aláírással ellátva kell eljuttatni a Kiíróhoz.
4.3. A pályázat személyes benyújtásának helye: A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, 1014 Budapest,

Kapisztrán tér 1. földszint.
4.4. Postacím: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp, Pf. 35.

4.5. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont
alatt vagy beszerezhetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
4.6. Hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal, 3 napos határidővel van lehetőség.
4.7. Jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett, illetve
a hiánypótlási felhívásnak határidőben és maradéktalanul teljesített pályázatok kerülnek elbírálásra.

5)

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELEMEI:

5.1. Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerint)
5.2. Szakmai ajánlat:
-

a felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz az igényelt terület

-

a pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása;

-

az árusítani

méretének megjelölésével;
kívánt,

Magyarországon

tervezett és gyártott,

kortérs nép-

és

iparművészek által készített termékek leírása a lehető legnagyobb részletességgel,
lehetőség szerint látványtervvel, de minimálisan internet linkre hivatkozással;
-

az árusítani kívánt élelmiszerek bemutatása;
kereskedők listája (amennyiben nemcsak a Pályázó fog kiskereskedelmi tevékenységet
végezni,

-

Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák

5.3. Mellékletek:
-

gazdálkodó szervezet esetén az aláírási címpéldány

-

a pályázati felhívás 6. pont szerinti nyilatkozatok

6) A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK:

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, mivel
kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén érvényes a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat is.
6.1 .A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges valamennyi
hatósági engedély és igazolás rendelkezésre áll.
6.2. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30
napnál nem régebbi, „nullás", azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati
adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal).
6.3. Átláthatósági nyilatkozat jogi személy esetén.
7) A KIÍRÓ ÁLTAL NYÚITOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

8)

-

A Kapisztrán téren a nyilvános illemhely díjmentes használata.

-

A Kapisztrán téren meglévő víz- és áramvételi lehetőség.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok elbírálása a pályázati felhívás 5.
pontjában meghatározott szakmai ajánlatok összehasonlítása alapján történik.
A döntéshozó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága.
A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A határidőben beérkezett pályázatok 2022. augusztus 1-én 16.00 óráig elbírálásra kerülnek. A
döntésről a Pályázók elektronikus úton értesítést kapnak, a megadott elektronikus címükre.
9)

Egyebek:

A pályázatról további információk kérhetők a varosuzemeltetes

Budapest, 2022. június

budavar.hu email címen.

1.

sz. melléklet

ADATLAP
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár Kapisztrán téri helyszínen történő megszervezésére és
lebonyolítására.

I.

Helyszín:

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér

II.

Vásár időtartama:

2022. 11.25.-2022. 12. 24. vagy
2022. 11.25.-2022. 12. 31.
I.

A Pályázó adatai:

Természetes személy Pályázó esetén:

név:...........................................
születési név:..........................
születési hely, idő:..................
anyja neve:...............................
személyi igazolványszám:......
lakcím:......................................
telefonszám:............................
e-mail cím:

Gazdasági társaság Pályázó esetén:

megnevezés:.....................................
képviseletre jogosult személy neve:
székhely/telephely:..........................
adószám:...........................................
cégjegyzékszám:...............................
bakszámlaszém:................................
telefonszám:.....................................
e-mail cím: .......................................

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

aláírás/cégszerű aláírás

2. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓK:

1.

Főépítészi ajánlás a pavilonok megjelenésére (nem kötelező, csak tájékoztató jellegű, az elvárt

minőség bemutatására)
o

a helyszínen legfeljebb 10 db pavilon állítható fel, az ajánlott típusok....
htti 'S://hellowood.eu/hu/L roiekt/fahaz-berles

https://fahaz-berles.hu/fahaz-berles/
ror

2.

'Mi

Tájékoztató a rendezvényre vonatkozó közegészségügyi szabályokról, melyek betartása a
Vásáron kötelező

o
o

o

o

A vendéglátó/kitelepülő egységeket pormentes, sármentes területre kell telepíteni,
Az étel készítésével és élelmiszer árusításával foglalkozó személyek (egészségügyi
kiskönyvvel rendelkeznek) számára biztosítani kell a kizárólagos, elkülönített személyi
higiéné feltételeit (WC használati lehetőség, kézmosáshoz: hideg-meleg folyóvizes
kézmosási lehetőség, kéz fertőtlenítőszer biztosítása, papírtörlő),
A vendéglátóhelyek számára ivóvíz minőségű vízvételi helyet kell biztosítani, valamint a
konyhatechnológiai folyamat során keletkező szennyvíz kezelését (gyűjtését, zárt
tárolását elvezetését/ elszállítását) előírásoknak megfelelően kell megoldani,
A rendezvény látogatói részére a várható létszámnak megfelelő számú nemenként
elkülönített WC, mozgáskorlátozott WC biztosítása szükséges, amennyiben az
épületekben található vizesblokkok száma nem elegendő mobil WC-k kihelyezése

szükséges. A mellékhelyiségek tisztaságáról a rendezvény teljes ideje alatt kell
gondoskodni.
o

o

A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült mennyiségének megfelelő
számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok rendszeres kiürítéséről,
elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület megfelelő folyamatos és záró
takarításról gondoskodni kell.
Egészségügyi ellátást a rendezvény várható résztvevőinek számát figyelembe véve kell
biztosítani, az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget (a tevékenység
megkezdése előtt 5 munkanappal a tevékenységet végzőnek) a Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és az OMSZ illetékes
mentőszervezete felé meg kell tenni, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó
egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét.

3. Tájékoztató az élelmiszerforgalmazással kapcsolatos szabályokról, melyek betartása a Vásáron
kötelező

o

Tekintettel arra, hogy a rendezvényen élelmiszer forgalmazására is sor kerül a
20/2021 .(V.17.) AM rendelet alapján a rendezvényt annak szervezője legalább 8 nappal
a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak
(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály)

o

A szervezőnek nyilvántartást vezetnie a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó
élelmiszer-vállalkozásokról, amely tartalmazza
a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,

o
o
o
o
o

4.

valaminta FELIR-azonosítót,
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Éltv.
38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót,
c) a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését és
d) a keltezést, a szervező aláírását (bélyegzőjét), valamint a résztvevők aláírását
(bélyegzőjét).
A szervezőnek a fenti nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, és azt a rendezvény
időpontjában a rendezvény helyszínén kell tartania.

Tájékoztató a pályázatok elbírálási szempontjairól

Bírálati, értékelési szempontok:

A felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz esetében:
-

Értékelési szempont: a Vásár terület és a pavilonok ideális elhelyezése a téren, a jellemző
gyalogos forgalom, az árufeltöltési, illetve a keletkező hulladék elszállítási lehetőség
figyelembevételével.

-

Előny: a széleskörű választék biztosításához az elhelyezhető legtöbb (10 db) pavilon tervezése,
elhelyezett pavilonok száma, termékkör felsorolása.

-

Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legideálisabb megoldásnak
adható. Azonos elrendezés esetén adható azonos pontszám.

A pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása esetében
- Értékelési szempont: legalább a főépítészi ajánlás szerinti minőségnek megfelelő, azzal
egyenértékű, vagy annál is igényesebb, a Világörökség területhez megjelenésében illő pavilon,
melyet fotóval és az elrendezési helyszínrajz szerint készített látványtervvel szükséges
bemutatni.
-

Pontozás:!-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legmagasabb minőségű, a
környezethez illeszkedő megoldásnak adható. Azonos típus választása esetén adható azonos
pontszám, de előnyt élvez az azonos típusok felhasználása esetén a jobb elrendezés.

Az árusítani kívánt termékek és élelmiszerek bemutatása:
- Értékelési szempontok:
■

feltétel: Magyarországon tervezett és gyártott termékek, Magyarországon, lehetőleg

■

feltétel: kortárs nép-és iparművészek által készített termékek, előny: a zsűrizett termék

■

előny: a teljes lehetőség kihasználása (10 pavilon), pavilononként más-más termékkörű

hazai alapanyagból előállított élelmiszerek

árusokkal, egy pavilon akár osztott térű is lehet, kis helyigényű termékek esetében
■

előny: "zöld beszállító", azaz, a termékek, élelmiszerek előállítása során a bio-, öko
feltételeknek való megfelelés, a közegészségügyi szabályok figyelembevétele mellett a
csomagolásmentes árusítás, helyi, illetve 100 km-en belüli szállítás, stb.

■

előny:

eldobható

pohár

kiváltása

megvásárolható

bögrével,

vagy

re

pohár

(www.re. ohar.hu) biztosításával
■

előny: hulladékmennyiség minimalizálása, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése

■

előny: az ünnephez szorosan kapcsolódó termékek árusítása

■

előny: élelmiszerek esetében a Vásár jellegéhez kapcsolódó "kulcsélelmiszerek'' (forró
tea, forró csokoládé, forralt bor, kürtös kalács, stb.) reális mértékű árképzés

■
-

előny: kerületi kártyával rendelkező vásárlóknak kedvezmény nyújtása

Pontozás: mindkét (termékek és élelmiszerek bemutatása) esetben 1-10 között, sorrend
felállításával, a legtöbb pont a széles választék, magas minőségű termékek, előnyként
bemutatott értékelési szempontok szerint adhatók.

Kereskedők listája
- Értékelési szempont:
■

diverzitás, azaz sokféle típusú szolgáltató, kézműves, termelő részvétele

■

előny: helyi vállalkozók bevonása, lehetőség biztosítása

■

többlet pontszám: kulturális szolgáltatások kézműves foglalkozás nyújtása esetén.
Részletes bemutatás szükséges a résztvevőkről és programokról, a kézműves
foglalkozások esetében előny: upcycling, recycling anyagok használata, közel zéró
hulladék

-

Pontozás 1-10 között, sorrend felállításával, A legtöbb pont a minél több típusú szolgáltató,
kézműves, termelő, stb. részvétele, valamint helyi vállalkozóknak lehetőség biztosítása esetén
adható.

-

Plusz pontok: Kulturális szolgáltatás nyújtása és kézműves foglalkozás szervezése esetében
plusz 1 -10 pont adható, a tartalom függvényében.

Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák:
-

Értékelési szempont:
■

Követelmény: a jelen pályázat benyújtását megelőző 36 hónapban megvalósított,
legalább jelen kiírás egyik helyszínére tervezettel egyenértékű Vásár szervezése és

lebonyolítása, legalább 3 esemény, melyek közül egy Vásár esetében a referenciát
igazoló személy elérhetőségének megadása
■

előny: a minimális követelménynél több esemény

■

előny: 36 hónapnál hosszabb időszakra visszanyúló szakmai múlt

■

előny: a Vásárok sikeressége

Pontozás: 1 -10 között, sorrend felállításával, magasabb pontérték adható annak a pályázónak,
aki több referenciával, vagy nagyobb szakmai múlttal rendelkezik, vagy kiemelkedően sikeres,
elismerő visszhangot kiváltó Vásárt rendezett.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító határozati javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által megrendezésre kerülő
Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására szóló napirendi ponthoz

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022 (....) önkormányzati határozata
a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által megrendezésre kerülő Adventi és Karácsonyi Vásár
megszervezéséről és lebonyolításáról"

1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által megrendezésre
kerülő Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására" három helyszínen, a
Batthyány téren, a Kapisztrán téren és a Szentháromság téren.

2)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére, a pályázati anyagok döntés-előkészítési feladatainak ellátására.

3)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot a pályázatok elbírálására és a pályázatot lezáró döntés
meghozatalára, valamint felkéri a megkötendő hatósági szerződés véleményezésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022. június

3. Az előterjesztés melléklete:
1.

Pályázati felhívás és melléklete

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására
1.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Budapest I.
kerületben három helyszínen, a Batthyány téren, a Kapisztrán téren és Szentháromság téren
megrendezésre kerülő 2022. évi Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár (továbbiakban: Vásár)
megszervezésére és lebonyolítására. Az alkalmi Vásáron kortárs nép- és iparművészek által készített
termékek, az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek,
díszműáruk és egyéb tárgyak, valamint a közterületi értékesítés keretében forgalmazható élelmiszerek
árusítása történhet, az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozók bevonásával.
A Pályázó (továbbiakban

Pályázó) vállalja

és felelős a Vásár megszervezéért és teljeskörű

lebonyolításáért.
2.
2.1.

A VÁSÁR ADATAI:
Helyszínek:
2.1.1.

Budapest I. kerület, Batthyány tér

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy
ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével,
2.5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával.
2.1.2.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy
ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével
2.5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával, a parkoló
terület lehetőség szerinti legkisebb mértékű igénybevételével.
2.1.3.

Budapest I. kerület, Szentháromság tér

A Mátyás templom, Halászbástya és a park által határolt területen belül, legalább 200 m
közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy ifjúságvédelmi
intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével 2.5 m távolságra
épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával
2.2.

2.3.

2.4.

Vásár időtartama:
a)

2022. 11.25.-2022. 12. 24. vagy

b)

2022. 11.25.-2022. 12. 31.

Beszállítás, elbontás:

2.3.1.

beszállítás időtartama: 2022. 11.21 .-2022. 11.24

2.3.2.

elbontás időtartama:
a)

2022. 12. 30. 18. 00 óráig, vagy

b)

2023. 01.06. 18:00 óráig,

Kötelező nyitvatartásiidő 2022. november 25. napjától kezdődően:

3.

3.1.

2.4.1.

péntektől-szombatig 10:00-22:00 óráig

2.4.2.

vasárnaptól - csütörtökig 10:00-21 óráig,

2.4.3.

kivéve az alábbi ünnepnapokon:

-

2022. december 24-én 10:00-15:00 óráig,

-

2022. december 31 -én 10:00 órától 24:00 óráig

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázó köteles a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott közterület-használati díj
(Vásár esetében 50 Ft/m2/nap), és Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzattal közterület-használati hatósági szerződés megkötésére , vagyis a 2022.
megfizetésére

évi adventi időszakban tartandó vásár megtartása érdekében, továbbá - a felek egyező
akarata esetén - a 2023. évi adventi időszakban tartandó adventi vásárra.
3.2.

Pályázat legalább 2 helyszínre vonatkozóan

nyújtható be, mindhárom helyszínre

vonatkozó pályázat az elbírálás során előnyben részesül (plusz pontot kap).
3.3.

Pályázat benyújtásra jogosultak:

A pályázaton részt vehet bármely, a Vásár tevékenységi köréhez illeszkedő, Magyarország
területén bejegyzett lakóhellyel, vagy székhellyel, adószámmal rendelkező természetes és
jogi személy, aki/amely nem áll csőd-, vagy felszámolási, végelszámolási, végrehajtási,
kényszertörlési, megszűntnek nyilvánítási eljárás alatt, és átlátható szervezet, vagy
átláthatósági nyilatkozatot tesz.
3.4.

A Pályázó feladatai

3.4.1.

A nyertes Pályázó vállalja a Vásár megszervezését és teljeskörű lebonyolítását.

3.4.2.

A nyertes Pályázó vállalja a beépítés műszaki és technikai megvalósítását,
beleértve az ideiglenes közműcsatlakozások kiépítését.

3.4.3.

A nyertes

Pályázó vállalja

a Vásár

miatt ideiglenesen

közműcsatlakozásokhoz (illemhely, víz, villany)

kiépítésre kerülő

kapcsolódó

közüzemi

díjak

megfizetését.
3.4.4.

A nyertes Pályázó vállalja a behajtási engedélyek beszerzését.

3.4.5.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Vásár lebonyolítása a hatósági és jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik.

3.4.6.

A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt köteles szakmailag képzett

3.4.7.

A nyertes Pályázó köteles a nyitvatartási idő betartására.

3.4.8.

A nyertes Pályázó vállalja a helyszínek nyitvatartási időn kívüli őrzés-védési

3.4.9.

A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Kiíró által meghatározott bepakolási,- és bontási

biztonsági személyzetet biztosítani.

feladatait.
ütemtervet betartja,
3.4.10. A nyertes Pályázó köteles együttműködni Kiíróval minden olyan intézkedés
végrehajtásában, ami a Vásár biztonságos megvalósítását segíti,

3.4.11. Tilos a Vásáron egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív úton
lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala, használata, helyette
az

illetékes

kerületi

hivatal

népegészségügyi

osztályával

egyeztetett

környezetbarát termékek használata engedélyezett,
3.4.12. A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt és zárás után egy órával a
hulladék összeszedésére köteles személyzetet biztosítani és a hulladékot napi
szinten elszállítani, A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült
mennyiségének megfelelő számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok
rendszeres kiürítéséről, elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület
megfelelő folyamatos és záró takarításról gondoskodni kell.
3.4.13. A

rendezvényi

területen

szükség

szerint

a

megfelelő

és

folyamatos

síkosságmentesítésről is gondoskodni kell.
3.4.14. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a kültéri rendezvényekre vonatkozó hatályban lévő
jogszabályok szerint köteles eljárni, köteles a védelmi intézkedéseket betartani és
betartatni.
3.4.15. A nyertes Pályázó felel a tűzvédelmi előírások betartásáért (az alkalmi rendezvény
kezdete előtt vállalja, hogy az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztet, és ezt
igazolja Kiíró felé).
3.4.16. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett közegészségügyi
szabályok betartásáért.
3.4.17. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett élelmiszerforgalmazással
kapcsolatos szabályok betartásáért.

4)

A PÁLYÁZAT BENYÚITÁSA

4.1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. (szerda) 10:00 óra
4.2. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az 5. pont szerinti tartalmi elemekkel és a 6. pont szerinti igazolásokkal kell a Kiíróhoz
eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus úton a 4.1. pontban magadott határidőre.
Papír alapon a pályázati dokumentációt Ügyfélszolgálati Irodán történő személyes leadással, vagy
postai úton 2022. július 20-i legkésőbbi beérkezéssel kell eljuttatni a Kiíróhoz.
Elektronikus benyújtás esetén e-papíron Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
(hivatal rövid neve: IKERPMH, KRID: 208048326) címére, vagy e-mail varosuzemeltetes@budavar.hu
címre, a dokumentumokat digitális aláírással ellátva kell eljuttatni a Kiíróhoz.
4.3. A pályázat személyes benyújtásának helye: A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, 1014 Budapest,

Kapisztrán tér 1. földszint.
4.4. Postacím: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp. Pf. 35.

4.5. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont
alatt vagy beszerezhetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
4.6. Hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal, 3 napos határidővel van lehetőség.
4.7. Jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett, illetve
a hiánypótlási felhívásnak határidőben és maradéktalanul teljesített pályázatok kerülnek elbírálásra.

5) A PÁLYÁZAT TARTALMI ELEMEI:

5.1. Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerint)
5.2. Szakmai ajánlat:
-

a felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz az igényelt terület
méretének megjelölésével;

-

a pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása;

-

az

árusítani

kívánt,

Magyarországon

tervezett és gyártott,

kortárs

nép- és

iparművészek által készített termékek leírása a lehető legnagyobb részletességgel,
lehetőség szerint látványtervvel, de minimálisan internet linkre hivatkozással;
-

az árusítani kívánt élelmiszerek bemutatása;

-

kereskedők listája (amennyiben nemcsak a Pályázó fog kiskereskedelmi tevékenységet
végezni,

-

Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák

5.3. Mellékletek:

6)

-

gazdálkodó szervezet esetén az aláírási címpéldány

-

a pályázati felhívás 6. pont szerinti nyilatkozatok

A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK:

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, mivel
kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén érvényes a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat is.
6.1. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges valamennyi
hatósági engedély és igazolás rendelkezésre áll.
6.2. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30
napnál nem régebbi, „nullás", azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati
adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal).
6.3. Átláthatósági nyilatkozat jogi személy esetén.
7)

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok elbírálása a pályázati felhívás 5.
pontjában meghatározott szakmai ajánlatok összehasonlítása alapján történik. Az elbírálási
szempontok részletezését a 2. sz. melléklet 4. pontja tartalmazza.
A döntéshozó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága.
A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A határidőben beérkezett pályázatok 2022. augusztus 1-én 16.00 óráig elbírálásra kerülnek. A
döntésről a Pályázók elektronikus úton értesítést kapnak, a megadott elektronikus címükre.
8)

Egyebek:

A pályázatról további információk kérhetők a varosuzemeltetes@budavar.hu email címen.
Budapest, 2022. június

1. sz. melléklet
ADATLAP
Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár Batthyány téri helyszínen történő megszervezésére és
lebonyolítására.

I.

Helyszín:

□ Budapest I. kerület, Batthyány tér
□ Budapest I. kerület, Kapisztrán tér
□ Budapest I. kerület, Szentháromság tér

II.

Vásár időtartama:

□ 2022. 11.25.-2022. 12. 24. vagy
□ 2022. 11.25.-2022. 12. 31.
I.

A Pályázó adatai:

Természetes személy Pályázó esetén:

név:.....................................................
születési név:....................................
születési hely, idő:...........................
anyja neve:........................................
személyi igazolvány szám:...............
lakcím:................................................
telefonszám:.....................................
e-mail cím:........................................
Gazdasági társaság Pályázó esetén:

megnevezés:.....................................
képviseletre jogosult személy neve:
székhely/telephely:..........................
adószám:...........................................
cégjegyzékszám:...............................
bakszámlaszám:................................
telefonszám:.....................................
e-mail cím: .......................................

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

aláírás/cégszerű aláírás

2. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓK:

1.

Főépítészi ajánlás a pavilonok megjelenésére (nem kötelező, csak tájékoztató jellegű, az elvárt

minőség bemutatására)
o

2.

a helyszínenként legfeljebb 10 db pavilon állítható fel, az ajánlott típusok
https://hellowood.eu/hu/projekt/fahaz-berles

Tájékoztató a rendezvényre vonatkozó közegészségügyi szabályokról, melyek betartása a
Vásáron kötelező
o
o

o

o

A vendéglátó/kitelepülő egységeket pormentes, sármentes területre kell telepíteni.
Az étel készítésével és élelmiszer árusításával foglalkozó személyek (egészségügyi
kiskönyvvel rendelkeznek) számára biztosítani kell a kizárólagos, elkülönített személyi
higiéné feltételeit (WC használati lehetőség, kézmosáshoz: hideg-meleg folyóvizes
kézmosási lehetőség, kéz fertőtlenítőszer biztosítása, papírtörlő).
A vendéglátóhelyek számára ivóvíz minőségű vízvételi helyet kell biztosítani, valamint a
konyhatechnológiai folyamat során keletkező szennyvíz kezelését (gyűjtését, zárt
tárolását elvezetését/ elszállítását) előírásoknak megfelelően kell megoldani.
A rendezvény látogatói részére a várható létszámnak megfelelő számú nemenként
elkülönített WC, mozgáskorlátozott WC biztosítása szükséges, amennyiben az
épületekben található vizesblokkok száma nem elegendő mobil WC-k kihelyezése

o

o

3.

Tájékoztató az élelmiszerforgalmazással kapcsolatos szabályokról, melyek betartása a Vásáron
kötelező
o

Tekintettel arra, hogy a rendezvényen élelmiszer forgalmazására is sor kerül a
20/2021 .(V.17.) AM rendelet alapján a rendezvényt annak szervezője legalább 8 nappal
a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak
(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály)

o

o

A szervezőnek nyilvántartást vezetnie a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó
élelmiszer-vállalkozásokról, amely tartalmazza
a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,

o

valamint a FELIR-azonosítót,
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Éltv.

o
o

o

4.

szükséges. A mellékhelyiségek tisztaságáról a rendezvény teljes ideje alatt kell
gondoskodni.
A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült mennyiségének megfelelő
számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok rendszeres kiürítéséről,
elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület megfelelő folyamatos és záró
takarításról gondoskodni kell.
Egészségügyi ellátást a rendezvény várható résztvevőinek számát figyelembe véve kell
biztosítani. az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget (a tevékenység
megkezdése előtt 5 munkanappal a tevékenységet végzőnek) a Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és az OMSZ illetékes
mentőszervezete felé meg kell tenni, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó
egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét.

38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót,
c) a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését és
d) a keltezést, a szervező aláírását (bélyegzőjét), valamint a résztvevők aláírását
(bélyegzőjét).
A szervezőnek a fenti nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, és azt a rendezvény
időpontjában a rendezvény helyszínén kell tartania.

Tájékoztató a pályázatok elbírálási szempontjairól

Bírálati, értékelési szempontok:

Helyszínek száma:
- Értékelési szempont: mindhárom helyszínen történő szerevezés és lebonyolítás vállalása
-

Pontozás: 10 pont

A felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz esetében:
- Értékelési szempont: a Vásár terület és a pavilonok ideális elhelyezése a téren, a jellemző
gyalogos forgalom, az árufeltöltési, illetve a

keletkező hulladék elszállítási lehetőség

figyelembevételével.
-

Előny: a széleskörű választék biztosításához az elhelyezhető legtöbb (10 db) pavilon tervezése,
elhelyezett pavilonok száma, termékkör felsorolása.

-

Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legideálisabb megoldásnak
adható. Azonos elrendezés esetén adható azonos pontszám.

A pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása esetében
- Értékelési szempont: legalább a főépítészi ajánlás szerinti minőségnek megfelelő, azzal
egyenértékű, vagy annál is igényesebb, a Világörökség területhez megjelenésében illő pavilon,
melyet fotóval és az elrendezési helyszínrajz szerint készített látványtervvel szükséges
bemutatni.
-

Pontozás:1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legmagasabb minőségű, a
környezethez illeszkedő megoldásnak adható. Azonos típus választása esetén adható azonos
pontszám, de előnyt élvez az azonos típusok felhasználása esetén a jobb elrendezés.

Az árusítani kívánt termékek és élelmiszerek bemutatása:
- Értékelési szempontok:
■

feltétel: Magyarországon tervezett és gyártott termékek, Magyarországon, lehetőleg
hazai alapanyagból előállított élelmiszerek

■

feltétel: kortárs nép- és iparművészek által készített termékek, előny: a zsűrizett termék

■

előny: a teljes lehetőség kihasználása (10 pavilon), pavilononként más-más termékkörű
árusokkal, egy pavilon akár osztott térű is lehet, kis helyigényű termékek esetében

■

előny: "zöld beszállító", azaz, a termékek, élelmiszerek előállítása során a bio-, öko
feltételeknek való megfelelés, a közegészségügyi szabályok figyelembevétele mellett a
csomagolásmentes árusítás, helyi, illetve 100 km-en belüli szállítás, stb.

■

előny.

eldobható

pohár

kiváltása

megvásárolható

bögrével,

vagy

re

pohár

(www.repohar.hu) biztosításával
■

előny: hulladékmennyiség minimalizálása, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése

■

előny: az ünnephez szorosan kapcsolódó termékek árusítása

■

előny: élelmiszerek esetében a Vásár jellegéhez kapcsolódó "kulcsélelmiszerek" (forró
tea, forró csokoládé, forralt bor, kürtős kalács, stb. ) reális mértékű árképzés

■
-

előny: kerületi kártyával rendelkező vásárlóknak kedvezmény nyújtása

Pontozás: mindkét (termékek és élelmiszerek bemutatása) esetben 1-10 között, sorrend
felállításával, a legtöbb pont a széles választék, magas minőségű termékek, előnyként
bemutatott értékelési szempontok szerint adhatók.

Kereskedők listája
- Értékelési szempont:
■

diverzitás, azaz sokféle típusú szolgáltató, kézműves, termelő részvétele

■

előny: helyi vállalkozók bevonása, lehetőség biztosítása

■

többlet pontszám: kulturális szolgáltatások kézműves foglalkozás nyújtása esetén.
Részletes bemutatás szükséges a résztvevőkről és programokról, a kézműves
foglalkozások esetében előny: upcycling, recycling anyagok használata, közel zéró
hulladék

-

Pontozás 1-10 között, sorrend felállításával, A legtöbb pont a minél több típusú szolgáltató,
kézműves, termelő, stb. részvétele, valamint helyi vállalkozóknak lehetőség biztosítása esetén
adható.

-

Plusz pontok: Kulturális szolgáltatás nyújtása és kézműves foglalkozás szervezése esetében
plusz 1 -10 pont adható, a tartalom függvényében.

Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák:
- Értékelési szempont:
■

Követelmény: a jelen pályázat benyújtását megelőző 36 hónapban megvalósított,
legalább jelen kiírás egyik helyszínére tervezettel egyenértékű Vásár szervezése és
lebonyolítása, legalább 3 esemény, melyek közül egy Vásár esetében a referenciát
igazoló személy elérhetőségének megadása

-

■

előny: a minimális követelménynél több esemény

■

előny: 36 hónapnál hosszabb időszakra visszanyúló szakmai múlt

■

előny: a Vásárok sikeressége

Pontozás: 1 -10 között, sorrend felállításával, magasabb pontérték adható annak a pályázónak,
aki több referenciával, vagy nagyobb szakmai múlttal rendelkezik, vagy kiemelkedően sikeres,
elismerő visszhangot kiváltó Vásárt rendezett.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről

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:

íánczy G

dr. Németh Mónika

Váradiné Naszályi Márta

alpolgármester

jegyző
iSSsfis

polgármester
rh

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A sporttal összefüggő feladatok ellátása és az azokkal kapcsolatos közszolgáltatások az önkormányzati
rendszerben hagyományosan fontos szerepet játszanak. A sport, mint a tágabb értelemben vett
kultúra része ugyanis a helyi önazonosság szempontjából is kiemelt jelentőségű, így az önkormányzat
feladatai között széles körben és szükségszerűen megjelennek ezek a szolgáltatások is, valamint a sport
az oktatás egyik fontos eszköze is, továbbá az önkormányzatok (nép)egészségügyi feladatai körében is
fontos szerephez jut, elsősorban a szabadidősport támogatása révén. A nevelő hatás mellett
napjainkban egyre fontosabb szerepet tölt be a sport egészség-megőrzési szerepe.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat törekszik arra, hogy megfelelően lássa e!
elsősorban a közigazgatási területén lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.)

meghatározott feladatát. Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 15. pontja értelmében a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen a sport, ifjúsági ügyeket.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését.
A települési önkormányzat támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátáséhoz szükséges feltételek megteremtését.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont

alaptevékenységeihez

igazodva

javasolt

a

jelenlegi

üzemeltetési,

és

sportszolgáltatások fokozatos fejlesztése.
Ennek első ütemében a jelen előterjesztésben javasolt fejlesztések megvalósításéval szeretnénk elérni,
hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont látogatói regisztráltan, ellenőrzött módon lépjenek be
a létesítménybe, a kerületi lakosság, családok, diákok, fogyatékkal élők és cégek számára bővüljön a
szabadidő sportszolgáltatésok lehetősége, ezzel is hozzájárulva az I. kerület lakossága egészségi
állapotának megőrzéséhez, illetve javításához.
Lényeges szempont, hogy 2022. nyáron elindulhassanak a tervezett fejlesztések a Czakó utcai Sportés Szabadidőközpontban annak érdekében, hogy az őszi tanév kezdéskor már az új szolgáltatásokat
biztosíthassuk az I. kerületi lakosság, és iskolások számára.
Az elmúlt bő egy hónapban megtörténtek az előzetes helyszíni felmérések, beérkeztek az indikatív
ajánlatok az első ütemben javasolt fejlesztésekhez. Az indikatív ajánlatok előkalkulációnak tekinthetők,
a beszerzési árak hetente változnak.
Az előzetes felmérések, és indikatív ajánlatok/előkalkulációk alapján elkészült a fenti célok mielőbbi
elérése érdekében tett 1 .sz. melléklet szerinti fejlesztési javaslatokat.
Az 1 .sz mellékletben felsorolt fejlesztési javaslatok közül a
1.) „Futókör, és atlétikai öntött gumiburkolatjavítása",
2.) „Recepciós szolgálat kialakítása",
3.) „Recepciós-irodakonténer telepítése"
4. ) „Korcsolyapálya áthelyezése - új belső 30 méteres futósáv kialakítása"
feladatok megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása szükséges.

A fenti 1 ,-es, 2.-es, 3.-as, és 4.-es pontokban meghatározott fejlesztésekre összesen bruttó 19.763.000,Ft összeg biztosítása szükséges. Az 1 -es, és 3.-as, és 4.-es pont szerinti fejlesztésekhez beszerzési
eljárás előkészítése szükséges.
Javaslom a bruttó 19.763.000 Ft költségvetési forrás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Általános tartalék terhére biztosítani az intézmény
részére történő átcsoportosításával.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslatok
és azok mellékletét képező Czakó

utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és

sportszolgáltatásainak fejlesztéséről szóló dokumentum megtárgyalására és elfogadására
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és
sportszolgáltatásainak fokozatos fejlesztését.
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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadott a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges, az előterjesztés 1 .-es, 2.es, 3.-as, és 4.-es pontjaiban meghatározottakra összesen 19.763.000 Ft összeget biztosít a
1/2022.

(11.28.)

rendelet

6.

melléklet Általános

tartalék terhére,

finanszírozásként kerül átadásra az intézmény részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője

Budapest, 2022. június

amely

intézményi

3. Előterjesztés

melléklete:

1. melléklet: Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak
fejlesztéséről szóló dokumentum

l.sz. melléklet
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak
fejlesztéséről

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata, hogy a kerület
sportkoncepciójával összhangban a szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit
kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a testnevelés és a sport részterületeit egymással
szorosabbra fűzze.
A fentiekkel összhangban az alábbiakban részletezett javasolt fejlesztésekkel szeretnénk elérni,
hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont látogatói regisztráltan, ellenőrzött módon
lépjenek be a létesítménybe, továbbá a kerületi lakosság, családok, diákok, fogyatékkal élők és
cégek számára bővüljön a szabadidő sportszolgáltatások lehetősége, ezzel is hozzájárulva az I.
kerület lakossága egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához.
Lényeges szempont, hogy 2022. nyáron elindulhassanak a tervezett fejlesztések a Czakó utcai
Sport- és Szabadidőközpontban annak érdekében, hogy az őszi tanév kezdéskor már az új
szolgáltatásokat biztosíthassuk az I. kerületi lakosság, és iskolások számára.
Az elmúlt bő egy hónapban megtörténtek az előzetes helyszíni felmérések, beérkeztek az
indikatív ajánlatok az első ütemben javasolt fejlesztésekhez. Az ajánlatok előkalkulációnak
tekinthetők, mivel a beszerzési árak hetente változnak.
Az alábbi fejlesztések közül az l.-es, 2.-es, és 3.-as pontokban részletezett üzemeltetési, és
sportszolgáltatási fejlesztések megvalósítása szükséges a 2022. ősszel kezdődő tanévkezdésre.

1.) Futókör, és atlétikai öntött gumiburkolatjavítása
A jelenlegi futókör, és atlétikai 6 sávos öntött gumi burkolat több helyen szakadt, sérült
emiatt balesetveszélyes. Nagy, és látványos előrelépés lenne a kerületi diáksport, a
lakossági tömegsport, és rekreáció számára a felújítás. A felújítással megszűntetnénk az
öntöttgumi borítás sérüléseiből adódó balesetveszélyes állapotot, és magasabb színvonalú
szolgáltatást biztosítanánk elsődlegesen a kerületi lakosság számára.
Atlétikai öntött gumiborítású 6 sávos (60m + kifutó) futópálya burkolat hibák (szakadás,
anyaghiány) javítása, felújítása diáksport használatra, és az élőfuves nagypálya körüli öntött
gumi futópálya burkolat hibák javítása. A hibafelmérést elvégeztettem, indikatív ajánlatot
bekértem. Az indikatív ajánlat alapján a javítás négyzetméterenkénti egységára 1 felületi
EPDM és az alépítményi SBR réteg eltávolítására, újra építésére RAL3016 téglavörös
színben, Porplastic 2S rendszerrel nettó 17.500,- Ft + ÁFA anyagár és nettó 6.500,- Ft/m2
munkadíj. Első vállalkozói felmérés alapján kb. 150-200m2 szakadt, sérült felületjavítása
szükséges, de ez pontosítandó. A javítandó öntött gumi burkolat anyag + munkadíja =
24.000,- Ft + ÁFA/m2, azaz 4.800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 6.096.000 Ft lenne a teljes
javítás költsége.
Egy munkanapra vetítve ~40m2 javítása várható, így szükséges tervezni a munkálatok
időtartamát. A munkálatok elvégzésére javasolt időtatam: 2022. augusztus 1.-9.-ig.

2.) Recepciós szolgálat kialakítása
Jelenleg a sportlétesítménybe három bejárati ponton lehet belépni, legtöbbször ellenőrzés
nélkül. A pályamunkásokkal nem lehet elvégeztetni a sportközpontba belépők folyamatos
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tájékoztatását, ellenőrzését, és erre a célra nincs kialakítva megfelelő porta helyiség.
Nincsenek regisztrálva a sportlétesítményt térítésmentesen, és bérleti díj ellenében
használók, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont nem rendelkezik felhasználói
adatokkal. A regisztráció bevezetésével pontos adatokat kapunk kik, mennyien, milyen
céllal, milyen időtávban veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Az adatvédelemre vonatkozó
szabályozásnak megfelelően, a begyűjtött adatok segítségével online, és telefonos
csatornákon elérhetjük a vendégeinket/bérlőinket, ezáltal hatékonyan tudjuk őket
tájékoztatni programokról, eseményekről, a Sportközpontot érintő információkról.
A recepciós szolgálat kialakítása egy belépési ponton, minimum 3 fővel növeli a jelenlegi
dolgozói létszámot, ami 2022.-ben 6,5 millió forint többlet személyi jellegű kiadást
jelentene az Önkormányzatnak 2022. szeptember 1 .-december 31. között.
Megjegyzés: nemcsak forrásbővítés, de státusz, létszámbővítés is szükséges a szolgálat
ellátásához.

3.) Recepciós-irodakonténer telepítése szükséges az egységes beléptetés, és a recepciós
szolgálat kialakítása érdekében. A szolgálattal megvalósítható a vendégek tájékoztatása,
közvetlen kapcsolatfelvétel, direkt kommunikáció, helyszíni marketing tevékenység, papír
alapú regisztráció, információnyújtás aktuális programokról, rendezvényekről és
eseményekről, vendég panaszok helyszíni kezelése, (későbbi bővítés során QR kódos
belépő értékesítés nyomtatással). A recepciós-irodakonténerre az indikatív ajánlatokat
bekértem, várható költség, járulékos költségekkel együtt bruttó 4,5 millió forint, l.sz.
melléklet: recepciós-irodakonténer rajz.
Az irodakonténer terveket előzetesen egyeztettem Csány Éva főépítésszel.

4.) Korcsolyapálya áthelyezése - új belső 30 méteres futósáv kialakítása
Az OXYGEN által a téli időszakban biztosított korcsolyapálya áthelyezése a kisméretű
öntött gumiborítású pályára a Czakó utcai felső kapu közelébe, diáksport és lakossági
használatra a hatályos szerződés szerint. A korcsolyapálya teniszpályákra telepítésével (6
hónap) a salakos teniszpályák borítása betonkeménységűvé válik, használhatatlanok
lesznek. Jelentős költséggel lehet felújítani tavasszal annak érdekében, hogy a szabadtéri
szezonra megfelelő minőségben tudjuk biztosítani a pályákat.
Az áthelyezéssel felszabadítanánk a 2db salakos teniszpályát, ezáltal megnyílna a lehetőség
a teniszpályák egész évben történő használatára. A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és
céges bérlők számára folyamatos lenne a tenisz sportszolgáltatás.
Az áthelyezés előtt ki kell alakítani az öntött gumiborítású pályán a korcsolyapálya részére
a megfelelő méretű vízszintes „fogadó” alapot. A jelenlegi öntött gumiborítású (vízszintes)
pálya mérete: 12,5m x 3Qm. A korcsolyapálya mérete: 20m x 35m.
Az OXYGEN képviselőjével tartott helyszíni műszaki felmérés alapján kiderült kizárólag
abban az esetben fér el a korcsolyapálya, ha egy része rákerül az atlétikai futókörre.
Az előzetes egyeztetések alapján az OXYGEN vállalja a korcsolyapálya hűtőgép
áttelepítésének költségét a jelenlegi helyéről, a szükséges elektromos áram betáplálás
kiépítés költségét, továbbá vállalja a korcsolyapálya megfelelő „fogadó” méret
kialakításának költségeit.
A korcsolyapályához szükséges 35m-es hosszúság biztosítható a labdafogó háló, és
vaskonzolok áthelyezésével, mindkét kapunál 2,5-2,5m-ert.
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A korcsolyapályához a 20m-es szélességet úgy lehet kialakítani, hogy kb. 6m-es szakaszon
az egysávos futókörre kerül a korcsolyapálya, így a futókömek ez a része használhatatlan
lesz. Annak érdekében, hogy a téli időszakban, 6 hónapon keresztül továbbra is biztosítsuk
a futókör használatát - elsődlegesen az I. kerületi lakosság számára - szükséges kiépíteni
egy kb. 30 méteres belső futósávot, a jelenlegi futósávon belül, közvetlen mellette. Ez az új
futósáv lenne a téli időszakban használható futókör része, így továbbra is biztosítani tudjuk
a téli időszakban a futókör használatát.
A kb. 30 méteres belső futósáv kialakítására bekértem az indikatív ajánlatot, mely alapján
lm2 öntött gumiborítás költsége 70.000,- Ft + ÁFA, mely tartalmazza az új alépítmény, az
új szegélykő, és az új öntött gumiborítás anyag és munkadíját. A várható összköltség = 30m2
x 70.000 Ft = 2.100.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.667.000 Ft

5.) 2 db salakos teniszpályára légtartásos sátor kiépítése
A meglévő 2 db salakos teniszpályára légtartásos sátor kiépítése, gépészettel,
betonsávalappal, világítással bruttó 50 millió Ft-os beruházás. A légtartásos sátor nem
építési engedély köteles, a gázbekötést szükséges kiépíteni.
A teniszpályák műszaki üzemeltetési feladatai:
- teniszpályák felújítása
- napi karbantartása /locsolás, salakterítés, pályahibák javítása, eső esetén pályamunka
- 0-24 órás műszaki készenléti szolgálat
- áramszünet esetén az aggregátor üzemeltetése, felügyelete
- hókár megelőzés
- szélkár megelőzés
- a sportpályák világításának (armatúrák) karbantartása, és meghibásodás esetén szerelése,
sátor leengedése, létrás szerelés
- teniszsátor építésének, bontásának előkészítése, munkálatok ellenőrzése
- homokzsák töltés, pótlás
- teniszsátor és tartozékainak szakszerű raktározása
- gázkazán karbantartása
- gázkazán ellenőrzése (naponta)
- ékszíjak ellenőrzése (havonta)
- csapágyak zsírozása (havonta)
- termosztát karbantartása (havonta)
- riasztórendszer ellenőrzése (naponta)
- teniszsátor világításának és fűtésének programozása
- teniszsátor lefogató szerkezetének ellenőrzése (naponta)
- teniszsátor nyomásának beállítása, az akutális időjárásnak megfelelően (naponta)
A teniszpályák műszaki üzemeltetését javasolt külsős szakértő céggel elvégeztetni, a cég
szakszerűen elvégezné a fenti feladatokat, éves bérleti díjat fizetne a terület hasznosításáért,
fizetné a teniszsátor üzemeltetésével járó közmű költségeket (gáz és elektromos áram
költségek), és a szabadtéri szezon üzemeltetésével járó elektromos áram költséget. A cég
biztosítaná a kerületi iskolák számára testnevelés óra keretén belül a teniszpályákat (10-14
között), tavaszi, és nyári amatőr kerületi teniszbajnokságot/kupát, családi- és egyéb
sportrendezvények számára előre meghatározott számú hétvégén a teniszpályákat.
Ezzel a megoldással a teniszpályákat egész évben, lehetne használni, kivéve a sátorépítés,
és bontás kb. 2 hetes időtartamot.
Az Önkormányzatnak külső partner bevonásával történő hasznosítás mellett, aki az
üzemeltetés teljes költségét, beleértve a közmű költségeket is vállalja, évente kb. 7 millió
Ft többletbevétele keletkezne a teniszpályák egész évben történő hasznosításával.
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Az Önkormányzatnak nem lenne kiadása/költsége a teniszpályák egész éves üzemeltetése
során. A 2db teniszpályát bérlő cég feladata lenne a légfenntartásos sátor, a gépészeti,
technikai berendezések szakszerű 0-24 órás üzemeltetése, az üzemeltetéssel járó
közműdíjak kifizetése, továbbá a szakszemélyzet biztosítása, és munkabérük fizetése.
A tervezhető kb. 7 millió forint/év többletbevétel a kb. 3 millió forintos bérleti díjból, és a
teniszpályák éves felújítási költségének bérlő általi megfizetéséből, továbbá a teniszálya
tartozékok (hálók, vonalak, lehúzok) rendeszeres cseréjének bérlő általi megfizetéséből
tevődik össze.

6.) Padel pálya kialakítása
A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és céges bérlők számára új sportszolgáltatási lehetőség
valósulna meg a padel pálya beruházással.
2 db padel pálya (10m x 20m/pálya) kialakítása a Sportközpont felső részén a kültéri
„pavilonos” asztalitenisz és az OXYGEN közötti füves területen. A helyszíni felmérések
alapján elfér „L” alakban a 2db pálya. A konstrukció tárgyalása folyamatban van, az idei
évben a Premier Padel Club nem tud újabb beruházást vállalni.
Idb szabadtéri padel pálya kialakítása kb. bruttó 20 millió forint, a padel pályát a Premier
Padel Club üzemeltetné, a pálya használatáért bérleti díjat fizetne.
A pálya telepítésére és üzemeltetésére esetleges külső partner általi fejlesztésére és
üzemeltetésre további tárgyalásokat szükséges folytatni.
httns://www.premierpadel.hu/nadel-nal\aink/
A Premier Padel Club biztosítaná a pálya fővárosi padel club rendszerbe kerülését, a
pályaértékesítést, a kerületi iskolák számára testnevelés óra keretén belül a padel pályát (10
14 között), tavaszi, és nyári amatőr kerületi padel bajnokságot/kupát, családi- és egyéb
sportrendezvények számára előre meghatározott számú hétvégén a padel pályát oktatóval.
A szabadtéri, műfüves borítású padel pályát 8 hónapon keresztül lehet használni, április
november között.

7.) Bérleti díjemelés javaslat külsős vendégeknek
Az öntött gumiborítású futópálya felújítás után javaslom a kerületen kívül élő lakosok
számára a futópálya, atlétikai pálya, kültéri fitness eszközök használatára 4.000,- Ft-os havi
bérleti díj bevezetését (jelenlegi 3.500,- Ft/hó), mely korlátlan használatot biztosít. A helyi,
kerületi lakosoknak továbbra is térítésmentesen biztosítjuk a futópálya, és a kültéri
eszközök használatát.

8.) A „pavilon” asztalitenisz szolgáltatásért bérleti díj bevezetését javaslom. A kerületen
kívül élő lakosok számára Idb asztalitenisz asztal bérleti díja 1.000,- Ft/óra, a helyi, kerületi
lakosok számára kedvezményesen 600,- Ft/óra/asztal a bérleti díj. A bérlés időtartamára
biztosítjuk az asztalt, a hálót, ütőket és labdát.

9.) Multifunkciós pálya kialakítása
A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és céges bérlők számára multifunkciós pálya
kialakítása a meglévő, lehasznált műfüves labdarúgó kispályán. A helyi, kerületi iskolások,
lakosok, és céges bérlők számára a szabadtéri időszakban kosárlabda, röplabda, tollaslabda,
labdarúgás sportági használat biztosítása. A szabadtéri időszakban a pályán a BUDAVÁRI
SE tarthatná a felnőtt kosárlabda csapat edzéseit, és mérkőzéseit. Az MKOSZ
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versenyrendszerében a BUDAVÁRI SE felnőtt kosárlabda csapatát indítjuk 2022. ősszel,
így TAO infrastruktúratámogatás pályázaton indulhatunk 2023. február 1.-28.-ig. Sikeres
TAO támogatás esetén megkezdődhet 2023. ősszel a multifunkciós pálya beruházás.
Amennyiben kosárlabda sportági használatra szeretnénk lefedni a pályát a téli időszak
használata érdekében, akkor az alumíniumszerkezetes csamokfedés megfelelő, a
kosárlabda állványok használhatósága, és a többfunkciós használat miatt.

10.) A kiszolgáló épület iroda részleg átalakítása - sportterem funkció kialakítása
A meglévő kiszolgáló épületben az iroda részlegben több kihasználatlan helyiség található.
A kisebb helyiségek egy nagy teremmé történő átalakításával kialakítható egy kb. 100-120
nm-es sportterem. A sportteremben gyógytorna, aerobic, pilates, funkcionális tréning, jóga,
személyi tréning foglalkozásokat lehetne tartani. Ezekre a mozgásforma foglakozásokra
nagy az igény a helyi lakosság részéről, kerületi gyógytorna bázis központ lehetne az új
sportterem.
Az iroda részleg átalakításával megmaradna 2db iroda helyiség, a műhely és az irodai
dolgozók részére a kiszolgáló helyiségek (mosdó, WC).

ÖSSZEGZÉS:
Kiadási tételek, melyek a 2022. évben történő megvalósításhoz szükségesek (bruttó):
• Futókör, és atlétikai öntött gumiburkolat javítása
= 6.096.000,-Ft
• Recepciós szolgálat kialakítása
= 6.500.000,- Ft
• Recepciós-irodakonténer telepítése
= 4.500.000.- Ft
• Korcsolyapálya áthelyezése - új belső30 méteres futósáv kialakítása
= 2.667.000 Ft
19.763.000,- Ft
Többletbevételi tételek, melyek az adott fejlesztés megvalósulásától kezdve tervezhetők
(bruttó). A többletbevételek évente keletkeznek, tervezhetők. A sportpálya bérleti díjak ÁFA
mentesek, amennyiben az ingatlant üzemeltető nem jelentkezett be az ÁFA körbe:
Reklámfelület bérbeadása
= 1.905.000,-Ft/év
2 db salakos teniszpályára légtartásos sátor bérbeadása
= 7.000.000,-Ft/év
1 db padel pálya bérbeadása
= 1.600.000,-Ft/év
Multifunkciós pálya kialakítása bérbeadása
= 3.500.000.- Ft/év
14 005 000,- Ft/év
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Tárgy:

FW: Képviselői kérdések a 2022. május 12-i testületi ülésre

---------- Forwarded message---------Feladó: Gulyás Gergely <gulvas.gergelv@budavar.hu>
Date: 2022. máj. 11., Sze, 11:46
Subject: Képviselői kérdések a 2022. május 12-i testületi ülésre
To: Polgármester <noluarmester(aibudavar.hu>. Jegyző <jegyzo@budavar.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony!
Az alábbi kérdésekkel fordulok önhöz a képviselő-testületi ülés keretei között:
- Mi volt az oka annak, hogy a Polgármesteri Hivatal átállt a Forrás nevű szoftware alkalmazására?
Mekkora összegben és milyen áru vagy szolgáltatás megvásárlására kötött szerződést a Hivatal a Forrást
biztosító céggel? Kapott-e bárki jutalmat a Forrás bevezetéséért és ha igen, milyen indokkal és mekkora
összegben? Tervben van-e a Forrás használatának kitelj esztése az önkormányzat egyéb intézményeire és ha
igen, ez mennyibe fog kerülni és miért szükséges?
- 2021 márciusában az önkormányzat szerződést kötött a NEO Property Zrt-vel, amely 3 hónapra szólt,
nettó 14.980.099 forint értékben. A szerződés tárgya a Márai Sándor Kulturális Központ őrzése, takarítása,
karbantartása volt. A szerződést Ön írta alá. Szeretném megkérdezni, hogy a cég milyen módon került
kiválasztva, és a jogviszonya alatt mekkora összegű kifizetésben részesült, továbbá hogy a szerződései
melyik közzétételi oldalon elérhetők el. Kérném a tájékoztatását arról, hogy igaz-e, hogy a félje a cég
alkalmazásában áll, vagy állt a szerződés megkötésekor. Van-e fennálló szerződés a Budavári Kulturális
Nonprofit Zrt. és a NEO Property Kft között és ha igen, akkor mennyit fizet a Budavári Kulturális Nonprofit
Zrt. és milyen szolgáltatásokért? Továbbra is a NEO Property Kft alkalmazásában áll-e polgármester
asszony férje?
Tisztelettel,
Gulyás Gergely Kristóf

i

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1.§
(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. pavilon: sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital
árusításéra, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló
tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett,
önálló építmény, létesítmény. E rendelet alkalmazása sorén pavilon alatt a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.
(IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kioszk értendő,"
(2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő 8-12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. mikromobilitási eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, illetve ennek
segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű vagy 25 km/h vagy azt
meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező,
kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz, így különösen az önkiegyensúlyozó
eszköz (hoverboard, monocycle),
9. mikromobilitási pont: a közterületnek mikromobilitási eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt
és ebből a célból üzemeltetett része, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszer
gyűjtőállomásainak területét,
10. mikromobilitási szolgáltató: kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök üzemeltetője, aki üzletszerű
gazdasági tevékenység keretében mikromobilitási eszköz bárki számára elérhető, jellemzően rövid távú
bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez, ide nem értve a közösségi kerékpáros
rendszer üzemeltetőjét,
11. kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz: mikromobilitási szolgáltató által üzletszerű gazdasági
tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett mikromobilitási eszköz, ide nem
értve a közösségi kerékpáros rendszerben bérelhető kerékpárt,
12. közösségi kerékpáros rendszer: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22.
§ (4a) bekezdése alapján a fővárosi helyi személyszállítási szolgáltatásokba integrált közösségi
kerékpáros rendszer"

2. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat, a fenntartásában lévő költségvetési szerv vagy az Önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaság az általa szervezett rendezvényhez, illetve a saját vagy az Önkormányzat
beruházásához, felújításához kapcsolódóan a közterületet rendeltetésétől eltérő célra szabadon
használhatja."
3. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közterület a rendeltetésétől eltérő célra a 6. §-ban meghatározott cél fennállása esetén sem
használható, ha)
,,b) a rendeltetéstől eltérő használat miatt a járda legalább másfél méter szélességben nem áll a
gyalogos közlekedés rendelkezésére, vagy ami járdaszakaszt úgy érinti, hogy a közterület-használat az
úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, kivéve ha a közút kezelője a közterület használatát a
forgalomtechnikai kezelői jóváhagyással ellátott terv alapján jóváhagyta."
4. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 9. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közterület a rendeltetésétől eltérő célból - 9/A. §-ban foglalt kivétellel - nem használható:)
„14. utcazenélésre a Dísz téren, a Tárnok utcában, a Szentháromság téren, a Halászbástya teljes
területén, a Schulek lépcsőn, a Jezsuita lépcsőn, a Batthyány-téren, továbbá közintézmény,
vallásgyakorlásra rendelt hely ötven méteres körzetén belül,"
5. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kilencven napot meg nem haladó közterület-használatra irányuló kérelmet - a vendéglátó terasz
létesítésére, valamint a 34. § (6) bekezdésben meghatározott esetre vonatkozó kérelem kivételével - a
kérelem benyújtására jogosultnak használat megkezdése előtt legalább tíz nappal kell benyújtani."

6.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal megegyező adattartalommal kell
benyújtani."

7. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvadék mértéke a közterület-használati díj tizenöt napi összege, vagy ha a közterület-használat
időtartama az egy évet meghaladja, hatvan napi összege, de mindkét esetben minimum tízezer forint. "

8.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a közterület használója az általa korábban használt közterületre vonatkozóan újabb
közterület-használati hozzájárulást kér, és a használat megszűnése, valamint az új hozzájárulás kezdő
időpontja között harminc nap nem telt el, a közterület-használat tényleges időtartamát a díjszámítás
szempontjából egybe kell számítani."

9. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A közterület-használata ingyenes:)
,,e) a közösségi közlekedési járművek megállójában utasváró pavilon, utasforgalom céljait, az utasok
ellátását vagy az utasok tájékoztatását szolgáló berendezés létesítése, a megállóhelyen fülke és
várakozóhelyiség elhelyezése és fenntartása, valamint a közösségi kerékpáros rendszer állomásának
üzemeltetése/'
(esetén.)

10.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati díj mértékéta közterület-használat négyzetméterben megállapított területe
vagy darabszáma, és a 3. mellékletben meghatározott napi, havi díjtétel szerint kell számítani."

11.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közterület-használati díj havi díjának számítása szempontjából minden megkezdett hónap egész
hónapnak számít."

12.

§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 47/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a 15/2022. (VI. 30.) módosító rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatályba
lépését követően benyújtott közterület-használati kérelmekre kell alkalmazni."

13. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §

Ez a rendelet 2022. július 1 -jén lép hatályba.
Budapest, 2022. június 30.
J+—
Váradiné Naszály! Márta
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Budapest, 2022. június 30.

dr. Németh Mónika
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1 melléklet a 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral
egészül ki:
7.

Utcabútorok
(virágdézsák,
hordók,
zászlótartók)

2 000 Ft/db/hónap

2 000
Ft/db/hónap

2 000
Ft/db/hónap

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

2.§

,,

E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás,

köztemetés

költségeinek megfizetése alóli

mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön és a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet
támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki."

2.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Havi rendszereséggel nyújtott lakásbérleti támogatásban részesíthető az I. kerületben lévő
lakhatását szolgáló lakás bérlője, aki az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, ingatlanok
hasznosításával foglalkozó nonprofit gazdasági társaság közreműködésével létesítette a lakásbérleti
jogviszonyát, amennyiben a támogatással érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik, és
a) egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 600 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át."
3. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelmező az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén is csak akkor jogosult
adósságcsökkentési támogatásra, ha
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) egyszemélyes háztartásban él, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át, vagy
c) gyermekét egyedül neveli, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás esetében a helyben elismert maximális lakásnagyság:
a) egyszemélyes és kétszemélyes háztartás esetén 75 m2,
b) három vagy ennél több személyes háztartás esetén személyenként további 10 m2
azzal, hogy nem haladhatja meg a tényleges lakásnagyságot."

4. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20

,

. §

(1) Eseti települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, és
a) egyedülélő, vagy egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, vagy
c) kivételes méltányosságból a 65. életévét betöltött egyedülélő, egyedülálló vagy családban élő, és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600
%-át.
(2) Eseti települési támogatásra tárgyévenként egy családban csak egy személy jogosult.
(3) Az eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó igazolást, nyilatkozatot.
(4) Az eseti települési támogatás ugyanannak a személynek tárgyévenként
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben három alkalommal,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy alkalommal
állapítható meg.
(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, a tárgyévben összesen adható összege nem haladhatja meg a
150 000 Ft-ot. (6) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben nem
haladhatja meg az 50 000 Ft-ot."
5. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem
töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező,

amennyiben a családjában, vagya kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat."

6.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az az oltási támogatásra jogosult kérelmező, akinek
a) 2022. január 01. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időszakban került gyermeke részére oltási
támogatás megállapításra, és
b) a gyermek részére az oltóanyagot az önkormányzat nem tudta biztosítani, és
c) a kérelmező megvásárolta az oltóanyagot
egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell az oltóanyag megvásárlásáról szóló az
oltóanyagot és annak vételárát tartalmazó gyógyszertári igazolást.
(8) A (6) bekezdés szerinti esetben az egyszeri pénzbeli támogatás összege a gyógyszertári igazolásban
szereplő oltóanyag vételára, de maximum
a) rotavirus okozta hasmenés elleni védőoltás esetén 11 000 Ft,
b) kullancs elleni védőoltás esetén 7 000 Ft,
c) agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetén 26 500 Ft."
7. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„20/E. Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása
35/A. §
(1) Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatására jogosult az a kérelmező, aki a 65. életévét
betöltött nyugdíjas, megvásárolta a
kedvezményes bérletet és

megállapító

határozatban előírt uszoda

pénztárában a

a) egyedülálló, vagy egyedülélő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) nem egyedülálló, nem egyedülélő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kell:
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a nyugdíjas igazolvány másolatát.
(3) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának egyszeri összege 25 000 Ft.
(4) Az uszodabérlet támogatás természetbeni juttatásként az uszodabérlet támogatást megállapító
határozatban előírt uszodában a fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybe
vehető szolgáltatások - beltéri uszoda, beltéri gyógymedence, beltéri élménymedencék, szaunavilág,
kültéri panoráma medence - igénybevételére használható fel.
(5) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása ugyanannak a személynek tárgyévente egy
alkalommal állapítható meg.
(6) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatást a jogosult kizárólag a támogatást
megállapító határozatban előírt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal együttműködési
keretszerződést, megállapodást kötött uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított
igazolvány átadásával használhatja fel.
(7) A kiállított igazolványokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:
a) az igazolvány nyilvántartási számát,
b) a jogosult természetes személyazonosító adatait,
c) a támogatást megállapító határozat számát."

8.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

56. §
(1) A szülő által a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra fizetendő személyi térítési díj (a
továbbiakban: gondozási díj) 500,- Ft/fő/nap a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj megfizetése alól mentesül az a díj fizetésére köteles törvényes
képviselő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj
a) 50 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át,
b) 70 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át.
(4) A gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem
minden napján veszi igénybe.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a ténylegesen igénybe vett napok után kell gondozási díjat
fizetni
a) a június 1. és augusztus 31. közötti időszakban,
b) ha a gyermek az adott hónapban a gondozási napok 20%-nál kevesebb időtartamban veszi igénybe
az ellátást."

9. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. §
(1) A személyes díjkedvezmény mértéke az intézményi térítési díj %-ában, ha az ellátásban részesülő
személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem
a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát: 90 %,

b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét: 40 %,
c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét: 10 %.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint személyes díjkedvezményre jogosult igazolja, hogy önmaga ellátására
képtelen, valamint nincs tartásra kötelezett hozzátartozója a térítési díj elengedhető, vagy
díjkedvezményben részesíthető.
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját és a személyi térítési díjat havonta előre kell megfizetni."

10.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 63. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A személyes díjkedvezmény mértékére az 59. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak."

11.§
(1) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet
a) 22. § (8) bekezdésében a „60" szövegrész helyébe a „90" szöveg,
b) 28. § (8) bekezdésében a „15" szövegrész helyébe a „30" szöveg
lép.
13. §

Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 12. § (11) bekezdése.

Ez a rendelet 2022. július 1 -jén lép hatályba.

'■' */>
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A rendelet
megtörtént:

kihirdetése

Budapest, 2022. június 30.

a

mai

napon

1 melléklet a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Étkeztetés
szociális alapszolgáltatás
intézményi térítési díjai

Étkeztetés típusa

Szolgáltatási
önköltség:

Bruttó ár
2022. 08. 31-ig

2022. 09. 01-től

Bruttó ár

(Ft/adag)

(Ft/adag)

(Ft/adag)

Normál és diétás helyben
fogyasztott étel

1002

600

730

Normál és diétás kiszállított étel
Hétvégi csomagolt étel

1332
1002

700
600

900
730

2. melléklet a 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapszolgáltatások és gyermekek napközbeni ellátásának
Intézményi térítési díjai

Szolgáltatási önköltség

ÁFA mentes díj
(2022.08.31-ig)

(2022. 09.01-tői)

Házi segítségnyújtás
személyi gondozás

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

Házi segítségnyújtás
szociális segítés

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

személyszállítási szolgáltatás

843 Ft/km

160 Ft/km

300 Ft/km

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek Klubja- nappali
ellátás
Bölcsődei gondozás
intézményi térítési díja
Bölcsőde időszakos
gyermekfelügyelet/atszóház
Bölcsődei ellátás térítési díj
az 1997. évi XXXI. törvény 4.
§ hatálya alá nem tartozó
külföldi állampolgár
esetében

626 Ft/nap/készülék

80 Ft/nap/készülék

150 Ft/nap/készülék

2 644 Ft/férőhely/nap

0 Ft/nap

0 Ft/nap

2 020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

400 Ft/óra

700 Ft/óra

2.020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

Szolgáltatás megnevezése

ÁFA mentes díj

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

M12022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem
kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (Ili. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) és (6) bekezdése, a 21/C. § (1) bekezdésében, a
29. § (1)-(2) bekezdésében, a 146. § (1) bekezdésében, 147. § (1)-(3) bekezdésében, és a 151. § (2f)
bekezdésében e rendelet 1. §-a tekintetében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. és 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi
gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

2.

§

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2022. június 30.

A rendelet
megtörtént:

kihirdetése

a

mai

napon

1 melléklet a 17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek
után fizetendő térítési díj
A térítési díj a hatályos ÁFA mértékét nem tartalmazza.

Térítési díj (Ft)

2022. augusztus 31 -ig

2022. szeptember 1-től

Nyersanyagár

Nyersanyag ár

346

722

400

490

- napi 3x étkezés

500

584

- napi 2x étkezés

440

497

- napi 1 x étkezés

380

410

napi 3X étkezés

500

584

napi 2 X étkezés

440

497

napi IX étkezés

380

410

Intézménytípus
megnevezése

i

Bölcsőde
- napi 4x étkezés

2. Óvodai
intézményi
étkezés
- napi 3x étkezés

3. Általános Iskolai
intézményi

(ebéd)
4. Gimnázium
(általános iskolai
korosztály
számára)

Gimnázium,
(középiskolai
korosztály
számára)
- menzés étkezés
420

504

Térítési díj (Ft)
Nyári napközis tábor
2015. április 1-től
- nem 1. kerületi
gyermek
ellátásának
térítési díja

Önköltségszámítás alapján

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2.

§

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1 melléklet 1. pontjában
foglalt táblázat 45. sora.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. június 30.
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1. melléklet a 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
1

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a következő 47-52. sorral egészül ki:
A

B

47.

031060

Bűnmegelőzés

48.

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi
tevékenységek

49.

042180

Állat-egészségügy

50.

049010

Máshova nem soroltgazdasági
ügyek

51.

053020

Szennyeződésmentesítési
tevékenységek

52.

074040

Fertőző megbetegedések
megelőzése, járványügyi ellátás"

2. melléklet a 17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
A Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet helyébe a következő
melléklet lép:
„2. melléklet a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1.

A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1 átadja a képviselő-testület által odaítélt kitüntetést (Budavári helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés),
1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározott feladatokat,
1.3. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatéhoz való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a polgármesterre ruházza át a döntési
jogkörét a három hónapot meg nem haladó közterület-használat ügyében.
1.4. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az erre vonatkozó
felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (6)
bekezdés),
1.5. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése érdekében az
építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 30. § (2) bekezdés),
1.6. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről 31. § (1) bekezdés),
1.7. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal
korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban és az
önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §
(5) bekezdés),
1.8. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlójaként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét vagy annak bizottságát
jelöli, akkor a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a Polgármestert (a továbbiakban:
bérbeadó) illetik, illetve terhelik. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
1.9. dönt az alábbi szociális ügyekben:
1.9.1. eseti települési támogatás,

1.9.2. oltási támogatás,
1.9.3. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,
1.9.4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
1.9.5. élelmiszertámogatás,
1.9.6. gyógyszertámogatás,
1.9.7. lakásfenntartási támogatás,
1.9.8. temetési támogatás,
1.9.9. születési támogatás
1.9.10. mosható nadrágpelenka támogatás
1.9.11. iskolakezdési támogatás
1.9.12. jótanulók szociális támogatása
1.9.13. ünnepi támogatás
1.9.14. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),
1.9.15. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
1.9.16. a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása.
1.10. kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást,
gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásokat,
lakossági várakozási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási
hozzájárulást (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület
közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról
szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés),
1.11. a polgármester hatáskörébe tartozik a társaság egy évet meg nem haladó időtartamra
megválasztandó vezető tisztségviselőjének kinevezése (megbízása), továbbá a társaság vezető
tisztségviselőjének visszahívása, díjazásának megállapítása. (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés),
1.12. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben
fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak
abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból már nem áll az
Önkormányzat érdekében. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft
értékhatárig

a

polgármester jogosult.

(Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének

az

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)
1.13. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 1.000.000,- Ft értékhatár alatt,
legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 12 hónapra
a

Polgármester jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont),
1.14. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek biztosításáról
és gazdálkodási feladataik ellátására,

1.15. gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről, vizsgálja a
vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét,
1.16. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján
gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,
1.17. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem
tárgyában,
1.18. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:
1.18.1. aláírja a koncessziós szerződést,
1.18.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított 90
napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít,
1.18.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a
koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező,
valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik
a tevékenység gyakorláséra jogosulttá,
1.18.4. az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a koncessziós
szerződés időtartama alatt,
1.18.5. igazolja - a nevében eljáró szelje útján - az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak
rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén,
1.19. ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat,
1.20. kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás pályázatát, ellátja
a munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat,
1.21. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testületének
közútkezelői feladatát.
1.22. dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi programok,
rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra

időtartamra szóló

bérbeadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet 66. § (2))
1.23. dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás)
átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján
a támogatás megállapításáról természetes személy által benyújtott egyedi támogatási kérelem
esetén.
1.24. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét azon közterület-használati
ügyekben, amelyekbenjogszabálya mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásban előírt
határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt ír ető."

3. melléklet a 11/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet helyébe a következő pont
lép:
„3. melléklet a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1, A Gazdasági és Jogi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

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

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.7.7. személyi térítési díj elengedése,

2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.1.3. szociális kölcsön,
2.1.4. akadálymentesítési támogatás,
2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.1.6. kedvezményes üdülés részvéte! feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj.
2.2. A fiatalházasok első lakáshozjutásának helyi önkormányzatipénzügyi támogatásárólszóló 6/1997.
(Hi. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel,
2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és
gyermekjólétipénzbeli, természetbeni és személyesgondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),
2.3.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságjóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári
zárási tervét, valamint a Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,
2.3.2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a
pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről,
2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a szociális és
gyermekjólétipénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (H.
27.) önkormányzati rendelet 55. § (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (9) bekezdés b)
pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek
számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója
szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, (a
szociális ésgyermekjólétipénzbeli, természetbeni és személyesgondoskodást nyújtó ellátásokrólszóló
6/2015. (H. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet tehet biztosítani.
A futamidő tekintetében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határoz, a kérelmező
szociális helyzete alapján, figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részietek nagyságára
(a fiatal házasok első lakáshoz jutásának,

valamint a lakás építésének,

vásárlásának és

korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (Hi. 17.) önkormányzati
rendelet 18. § (2) bekezdés).
2.6. A Képviselő-testület a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságjavaslatára a helyi támogatás
visszafizetését részben

vagy egészben

elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült

kérelmezőnek, illetve családnak, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás
vásárlásával összefüggőpénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek
a megfizetésére (a fiatat házasok első lakáshozjutásának, valamint a lakásépítésének, vásárlásának és
korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (Hi. 17.) önkormányzati
rendelet 23. § (3) bekezdés),
2.7. A 6/1997. (Ili.

17.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások

visszafizetésére továbbra is a támogatás nyújtásakor hatályosjogszabályok az irányadók azzal, hogy a

támogatás havi törlesztőrészletét a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hozzájárulása
alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati
támogatáskorábban megállapított havi törlesztő-részletének megfizetésére, (a fiatal házasok első
lakáshoz jutásának,

valamint a lakás építésének,

vásárlásának és korszerűsítésének helyi

önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2)
bekezdés),
2.8. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,
2.9. A Népjóléti, Oktatást, Kulturális és Sport Bizottság megszünteti az önkormányzat által fenntartott
intézményben fennálló jogviszonyt, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagya
jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, vagy ha a jogosulta házirendet súlyosan megsérti, illetve
ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható,
2.10. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a külön eljárás keretében biztosítható
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról,
2.11. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről, az
Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás esetében, ha a jogosulta térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.12. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt személyi térítési díj felemeléséről,
maximum az intézményi térítési díj összegéig
2.13. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében,
ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését kéri,
2.14. A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása
tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
3. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

3.1. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti
kérelem tárgyában a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át a döntési jogkörét az egy
éves időtartamot meg nem haladó közterület rendeltetéstől eltérő használatához való hozzájárulás
tárgyában.
3.2. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott
hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.3. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (4) és (5) bekezdésében
meghatározott hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.
3.4. A kerületi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményezheti bármely
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsághoz benyújtott javaslattal. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (1)
bekezdés),
3.5. Amennyiben a támogatott az építést, korszerűsítést a rendelkezésre álló határidőn belül nem tudja
befejezni, egy ízben a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti számára a
határidőnek legfeljebb egy évvel, illetve hat hónappal történő meghosszabbítását. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás
építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdés),
3.6. A partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetés során az élném fogadott véleményeket
és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmaijavaslata figyelembevételével a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A Képviselő-testületének
átruházott hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és ei nem fogadásáról. A
vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell. (a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.rendelet 30. § (10)
bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés, 43/A. § (8) bekezdés),
3.7. Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (a közösségi együttélés alapvető szabályairól
valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V, 31.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés),
3.8. A pályázatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság évente két alkalommal bírálja el. (az
Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 12.
§ (1) bekezdés a) pont),
3.9.

megállapítja

a

Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét,

a Városfejlesztési

és

Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
3.10. A jelen rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi
támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet továbbá helyi önkormányzati rendeletben
rögzített pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet szabályozó eltérő rendelkezések esetét kivéve - a
támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem
esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.
4. A Tulajdonosi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

4.1. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Tulajdonosi Bizottság
feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
16. § (1) bekezdés),
4.2. A 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megterheléséről, bérleti
vagy a használati jogának átengedéséről - a (3) bekezdésben és a 18. §-ban foglalt kivétellel - 20 millió

forint értékhatárig a Tulajdonosi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület határoz.
(Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),
4.3. A 4. § b) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Tulajdonosi Bizottság
feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
17. § (3) bekezdés),
4.4. A társaság legfőbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapító
okirat (alapszabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja kivéve a társaság
egy évet meg nem haladó időtartamra megválasztandó vezető tisztségviselőjének kinevezését
(megbízását), továbbá a társaság vezető tisztségviselőjének visszahívását, díjazásának megállapítását,
amely a polgármester hatáskörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés),
4.5. Az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba apportként történő bevitele
tekintetében a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartósan önkormányzati tulajdonban
lévő üzleti vagyon esetében a Képviselő-testület határoz. A rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szabadon felhasználható üzleti vagyonnak minősülő, társasházi közös tulajdon
esetében az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg, a Tulajdonosi Bizottság dönt. (Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont),
4.6. Az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forintot meg nem haladó
értékű vagyontárgy esetében a Tulajdonosi Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a
Képviselő-testület

határoz. (Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének az Önkormányzat

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés),
4.7. Az e rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről - ide nem értve az
ingyenes megszerzés esetét - és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó értékű
vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a Tulajdonosi
Bizottság dönt. 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz. (Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés),
4.8. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:
4.8.1. hozzájárul a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez, ha a lakás bérlőjét az önkormányzat vagy
jogelődje jelölte ki,
4.8.2. kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,
4.8.3. üres lakás értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait,
4.8.4. kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,
4.8.5. megállapítja az üres helyiségpályázatok részletes szabályait,
4.9. A Tulajdonosi Bizottság jelöli ki a szociális bérletként bérbe adható lakásokat, (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés),

4.10. A pályázatot a Tulajdonosi Bizottság írja ki. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 14. § (1) bekezdés),
4.11. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére vagy érvénytelenségére történő
utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előterjesztést készít a Tulajdonosi Bizottság
részére javaslattétel céljából. A Tulajdonosi Bizottság a pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai
alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat nyertesére, valamint annak a három következő
pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra
bérleti szerződés köthető, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2)
bekezdés),
4.12. A bérlőtársi szerződés megkötéséről a Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdés),
4.13. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról - a bérlő, illetve a bérlőtársak kérelmére - a
Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 59. § (4)
bekezdés),
4.14. A Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan idejű bérleti jogviszony
folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn jogszabályban meghatározott kizáró
feltételek, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 60. (1) bekezdés),
4.15. Lakás bérleti joga a Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával kizárólag másik lakás bérleti jogára,
illetőleg tulajdonjogára cserélhető, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 61 /A §)
4.16. A tartósan önkormányzati tulajdonban lévő üzleti vagyon körébe vont, az elidegenítési körből
kivett, külön tételesen felsorolt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonba tartozó helyiségek bérbeadásáról a Képviselő-testület, más helyiségek bérbeadásáról a
Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban együttesen: Bérbeadói jogok gyakorlója) dönt. (az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés),
4.17. A helyiség bérbeadására azzal köthető bérleti szerződés aki a Tulajdonosi Bizottság döntése
alapján versenyeztetés nélkül bérleti jogot kapott, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont),
4.18. A Tulajdonosi Bizottság pályázat kiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján dönthet a helyiségnek
határozott - egy évnél nem hosszabb - időre történő bérbeadásáról, (az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont 68. § (2) bekezdés),
4.19. A helyiség bérletére bérlőtársi jogviszony a Tulajdonosi Bizottság döntésével akkor létesíthető, ha
a bérlő és a bérlőtárs a jogviszony létesítésében megállapodtak, továbbá vállalják a rendelet szerint
megjelölt bérbeadói hozzájárulás feltételeinek teljesítését, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdés),

4.20. A Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiséget a bérleti szerződésben
rögzítettől eltérő célra használja, (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 80. § (1)
bekezdés),
4.21. A helyiség bérleti jogának átruházása, valamint cseréje iránti kérelemről a Tulajdonosi Bizottság
dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 81. § (5) bekezdés),
4.22. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi
döntéseket a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a Tulajdonosi Bizottság elé és
gondoskodik szükség szerint az előterjesztés szakmai koordinációjáról a (4)-(6) bekezdésben foglaltak
szerint, (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés),
4.23. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása, - az SZMSZ szerint
illetékes szakmai bizottság véleményének előzetes kikérését követően - a polgármester feladatkörébe
tartozik, (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1 995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés).
5. Az Idegenforgalmi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:

5.1. Az R. 13. § (2) bekezdése szerint az Idegenforgalmi Bizottság - egyedi kérelem alapján méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §),
5.2. A kérelmet az Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2)
bekezdés)."

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest

I.

Kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 10 millió Ft összegig a polgármester dönt. A
polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja a
felhasználásról meghozott intézkedéseiről.
(3) Az általános tartalék 10 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a költségvetésért
felelős bizottság dönt.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát
a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át."

2.

§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával és az önkormányzat fenntartása
alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatait az Ávr. 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja."
3. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármester a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között
előirányzatátcsoportosítést hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén."
4. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. §
A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési
jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át. A bizottság a bankbetétbe
történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult."
5. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6.

§

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (7) bekezdés b) pontja,
b) 8. § (2) bekezdése.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

1. melléklet az 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1 465 754

Általános tartalék

140 000

Céltartalékok összesen
sorszám

1 325 754

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

I.

II.

1 356 246 1 356 246
94792

94 792

1 261 454 1 261 454

Előkészítési céltartalékok

1

Okosváros megoldások

18 000

18 000

18 000

2

Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt

15 000

15 000

15 000

3

Új fakivágási rendelet

850

850

850

4

EU-s pályázatok előkészítése

50 000

50000

50 000

5

Projektszakértők

10 000

10 000

10 000

6

FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra

18 000

18 000

18 000

7

Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése

4 000

0

0

8

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.

650 000

650 000

650 000

9

Bölcsőde felújítási pályázat önerő

17 386

10

Zsinagóga projekt

85 000

17 386
85 0001

11

Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése

30 000

30 000

12

Vári turizmust támogató beruházások

15 000

15 000

15 000

13

Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése

100 000

100 000

100000

14

Mikromobilitási pontok létesítése

6 000

6 000

6 000

15

Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése

3 500

3 500

3 500

16

Körzetes képviselői keret

10 000

9 700

12 200

46 969

46 969

46 969
20 000

Üzemeltetési céltartalékok

Beruházási céltartalékok
17 386
85 000
30000

Támogatási céltartalékok

17

Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó
gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021

18

COVID és krízisalap

20 000

20 000

19

Polgárőrség támogatás

3 000

3 000

3 000

20

Katasztrófavédelem támogatása

2 000

2 000
4 OOOl

2 000

21

Kerékpárvásárlási támogatás fiataloknak

22

Társasházak felújítási célú támogatási keret

23

Kerületi kitüntetések és díjak reformja

4 000

4 000

100 000

100 000

100 000

3 000

3 000

3 000

4 500

4 500

4 500

Társadalmasítás! céltartalékok
Intézményi céltartalékok
24

Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret

Egyéb céltartalékok
25

Polgármesteri tartalék

10 000

10 000

5 000

26

Környezetvédelmi Alap tartaléka

19 549

19 549

19549

27

Pszichoedukáció

10 000

10 000

10 000

28

I.

kerületi kulturális célok támogatása

60 000

0

0

29

Testvértelepülési programok költségei

10 000

10 000

10 000

30

Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tartalék

2 500

